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Des del passat 5 de març la Guàrdia Municipal de Collbató 
disposa d’un nou vehicle Toyota, model Prius Híbrid, que ha 
substituït el Seat Toledo de gasoil que fins ara prestava servei 
i que va ser incorporat el 2006.

El nou vehicle té la particularitat que utilitza tecnologia híbri·
da, incorporant un motor elèctric que complementa el tradici·
onal de gasolina, la qual cosa li permet aconseguir reduccions 
importants tant de consum com d’emissions de CO2, ja que en 

Durant els mesos de febrer i març els agents de la Guàrdia 
Municipal de Collbató han assistir a una sèrie de cursets de 
formació, per tal d’obtenir la llicència oficial del departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya per a l’ús del desfibril·
lador DEA. Aquesta llicència té un any de vigència i es renova 
anualment efectuant un curset de reciclatge. 

Al mateix temps, a par·
tir d’aquestes dates la 
Guàrdia Municipal de 
Collbató disposarà d’un 
equip DEA, que permetrà 
als seus agents realitzar 
amb la màxima eficàcia 
els passos assistencials 
bàsics per millorar la 
situació d’una persona 
que ha patit una aturada 
cardiaca; situació en la 

qual el temps d’actuació és determinant per salvar la vida del 
pacient. Els equips DEA disposen d’una guia de veu capaç d’ori·

 “Desfibril·lador d’emergència”

La Guàrdia Municipal incorpora un vehicle híbrid

Aposta per l’Assistència Sanitària d’Emergència 

entar correctament els agents perquè realitzin correctament 
els passos necessaris. 
Per la seva proximitat amb la ciutadania, històricament els 
agents de la Guàrdia Municipal son els primers en arribar i 
atendre les situacions critiques. En conseqüència la correcta 
aplicació dels equips DEA contribueix a atorgar més temps als 
serveis sanitaris perquè puguin salvar la vida de les persones 
afectades per una aturada. 

La primera causa de mort al món per malaltia coronària és 
l’aturada cardíaca súbita. Cada any a Espanya unes 24500 per·
sones la pateixen, és a dir, una cada 20 minuts. 

Més del 70% de les aturades cardíaques es deuen a una ar·
rítmia maligna anomenada fibril·lació ventricular, tractable 
per qualsevol persona adequadament formada mitjantçant una 
descàrrega elèctrica, gràcies als desfibril·ladors externs auto·
màtics. 

 Una actuació ràpida i de qualitat augmenta entre 7 i 20 vega·
des la possibilitat de superar amb èxit una aturada.

els recorreguts curts de tipus urbà el vehicle funciona exclusi·
vament amb motor elèctric, realitzant la càrrega de les bateri·
es en els recorreguts per carretera i en les frenades. 

Tanmateix, el nou vehicle incorpora les darreres novetats quan 
a material necessari per fer front a les tasques habituals de 
tipus assistencial i administratiu. 

El nou vehicle funciona amb motor elèctric i convencional.

La Guàrdia Municipal de Collbató disposarà de desfibril·lador d’emergència.

 “La tecnologia híbrida permet alternar la tracció mecànica 
amb l’elèctrica segons les circumstàncies”

“Nou Toyota Prius de la Guàrdia Municipal de Collbató”
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Als darrers dies, just quan 
anàvem a tancar aques·
ta edició del Collbató In·
forma, ens ha sorprès un 
temporal de neu imprevist 
i el municipi novament ha 
posat a prova la força de 
voluntat dels seus veïns. 

Josefina Martínez
   ·alcaldessa·

La veritable riquesa de Collbató

Collbató no és un poble ric des del punt de vista econòmic. Aquest és un fet 
que pràcticament tots hem acabat assumint, i per tant no val la pena malba·
ratar espai ni lletra explicant novament un fet que és de domini públic.

Hi ha un altre tipus de riquesa, però, que és la riquesa humana, en la qual 
Collbató sí que destaca i amb diferència. 

Darrerament n’hem pogut veure algunes mostres, d’aquesta riquesa, i penso 
que és un acte de justícia reconèixer·ho públicament.

La campanya per recollir fons pels damnificats d’Haití ha estat tot un èxit, 
com així ho van reconèixer els mateixos responsables de Creu Roja en rebre 
els diners recaptats a Collbató mitjançant el concert solidari i la jornada 
esportiva benèfica, dues accions que en cap cas haurien estat possibles 
sense el suport incondicional de les entitats del poble i un gran nombre de 
voluntaris.

Un altre exemple ha estat la festa de Carnestoltes, enguany celebrada de 
forma puntual al Casal, la qual va acabar sent un èxit total gràcies a l’esforç 
personal d’un gran nombre de persones que al marge de les preferències po·
lítiques de cadascú es va abocar en un projecte que no era pas menor i que 
també va destinar part dels ingressos obtinguts a la causa benèfica. 

Als darrers dies, just quan anàvem a tancar aquesta edició del Collbató Infor·
ma, ens ha sorprès un temporal de neu imprevist i el municipi novament ha 
posat a prova la força de voluntat dels seus veïns. Sortosament, entre uns i 
altres hem aconseguit minimitzar els efectes d’aquest temporal que en altres 
llocs de Catalunya ha causat veritables estralls. 

Val a dir que aquest cop hem estat una mica més de sort que en anteriors 
ocasions, en què el vent, el foc o la pluja ens ha deixat el poble fet un nyap,  
però això no resta pas mèrit a les persones que durant hores s’han esforçat 
per netejar els carrers, escampar sal, eliminar glaç, informar, etc…per evitar 
els típics problemes derivats de la neu i el fred intens.

A tots plegats, moltes gràcies, perquè amb la vostra solidaritat heu convertit 
en ric aquest poble massa acostumat a parlar de mancances i restriccions.

Josefina Martínez
·alcaldessa·     
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opinió Grups Polítics Municipals 
opinió Grups Polítics Municipals 

Estirar més el braç que la màniga
Aquesta dita popular indica que tenim despeses 
per sobre dels ingressos, segons sembla aques·
ta es una de les causes de la crisi actual (no la 
única).

Això ho explico perquè s’han aprovat recenment els pressupostos de 
l’Ajuntament de Collbató per l’any 2010. Aquests son una declaració 
d’intencions, en què ens gastarem els diners. La Regidoria d’Hisenda els 
presenta equilibrats, es a dir, amb les mateixes quantitats d’ingressos i 
despeses. Fins aquí tècnicament impecable, però la realitat a la nostra 
manera de veure·ho es un altra. Els ingressos, respecta a l’any 2009, 
pel cap baix, es reduiran en un 20% (crisis general, impagats,  fallits 
i  construcció molt escassa), respecta al 2009, el que comportarà  una 
reducció de despeses també del 20% o, si es manté el ritme de despesa 
actual,  tornar a generar dèficit.

Fa temps que des de Europa ens indiquen que hem d’aprimar les admi·
nistracions (Ajuntaments, Comunitats Autònomes i Estat), aprimar vol 
dir menys despesa corrent (sous i estructures), doncs totes les admi·
nistracions estan molt endeutades i els diners han de servir per pagar 
el deute, i si a això hi afegim que les famílies i moltes empreses també  
estan hipotecades, vol dir que durant uns quants anys tots haurem de 
treballar per pagar deutes.

En èpoques de bonança econòmica això es mes fàcil, però, en plena 
crisi generalitzada en tots els casos esdevé molt difícil i en alguns im·
possible i amb fallides que, molt sovint, generen més aturats.

En algun moment ens veurem obligats a no estirar més el braç  que la 
màniga, i creiem que aquest moment ja arribat. Això obligarà a reduir 
serveis, funcionaris i polítics. 

O ho fem voluntàriament o ens hi obligaran, que pel cas es el mateix.

Per això el grup municipal de CIU va votar no als pressupostos de 2010 
de l’Ajuntament de Collbató.

Enric Serra i Rogent
Regidor per CIU

No ens agrada
El pressupost que ens han presen·
tat pel 2010 no ens agrada. I no ens 
agrada per diversos motius.

L’equip de govern socialista considera que es caracteritzen 
per l’austeritat i la contenció de la despesa.  No compartim 
aquesta visió quan hi ha un 19’9 % més de pressupost, tant 
en ingressos com en despeses, i per exemple no han reduït els 
sous dels alts càrrecs.

Diuen que el 44 % del pressupost es destina a polítiques adre·
çades a les persones. Hi ha alguna política municipal que no 
s’adreci a les persones? El cert és que educació, sanitat o 
cultura no augmenten, serveis socials ho fa en un 2’8 %, i en 
canvi comunicació ho fa en un 59’9 %. No podem compartir 
aquestes prioritats. 

No ens agrada per que no hi ha polítiques actives contra la 
crisi. Trobem a faltar partides destinades a formació, en es·
pecial pels joves, un dels principals col·lectius d’aturats. O 
per exemple cursos de català per adults, tot un èxit arreu del 
país excepte a Collbató, per que aquí no es fan. Tampoc hi ha 
partides de suport al comerç o el turisme.

La llista és més llarga però no tenim més espai. Finalment, 
esperem que el darrer pressupost de la legislatura es presenti 
abans de que acabi al 2010 i no l’1 de febrer com enguany.

Crisi? Quina crisi?
Davant la crisi actual, els ajuntaments catalans in·
tenten aportar imaginació, estalvi i responsabilitat. 
Això, que sembla de sentit comú, no és el que aplica 
l’Ajuntament de Collbató als seus pressupostos.

Cal imaginació, però l’Ajuntament no presenta cap 
projecte nou. Redueix les partides de Comerç, Turisme o Foment de 
l’Ocupació, que podrien animar l’economia local, i es deixa perdre 
subvencions (com el poliesportiu) només per mala gestió i desídia.

Cal estalvi, però l’equip de govern manté despeses innecessàries, 
com algunes de l’àrea de Comunicació, o duplica despeses, com els 
contractes a empreses externes per fer tasques pròpies de la brigada 
municipal, mentre que les despeses en festes o en sous de regidors 
no es retallen.

Cal responsabilitat, però el consistori abandona inversions ja inicia·
des com el poliesportiu (on ja s’havia gastat 80.000 € l’any passat), 
el Casal, l’habitatge social, etc. i elimina serveis com l’autobús, men·
tre destina 35.000 € a desplaçar el camp de futbol una vintena de 
metres, per exemple.

La cirereta del pastís la posa el Pla Zapatero, que enguany portarà 
343.000 € a Collbató i que l’Ajuntament destinarà a cobrir la pista 
poliesportiva. Segur que la nova instal·lació serà beneficiosa per al 
poble, però en un context de crisi potser hauria estat millor pensar 
en estalviar. Pel mateix import, per exemple, la renovació de l’en·
llumenat públic comportaria un estalvi de fins al 40% en el consum 
elèctric. Un cop més, l’equip de govern pensa en actuacions de cara 
a la galeria més que en combatre la crisi.

Actes vandàlics
En els últims temps estem assistint a un fet 
que fa pocs anys ens hauria semblat impensa·
ble en el nostre municipi i que ara ens hauria 
de preocupar en gran manera per l’efecte mul·

tiplicador de problemes que comporta. Es tracta dels actes vandàlics, 
qualificatiu dur però no injust quan es refereix al deteriorament del 
mobiliari urbà amb pintades i trencaments, a la crema de conte·
nidors o danys causats a vehicles particulars, que unit a botellons 
excessius i altres pràctiques lamentablement habituals en la societat 
actual, suposen un increment real de la inseguretat ciutadana i el 
perill de dificultar la convivència cívica desitjable. 
  
Davant d’aquesta situació sembla oportú treballar, com s’està fent, 
en l’elaboració d’unes ordenances que permetin tenir un instrument 
legal per combatre la impunitat amb què actuen certs individus, 
alguns d’ells reincidents. El moment requereix una acció contundent 
per evitar que el vandalisme s’estengui com una taca d’oli, però 
sens dubte l’acció ha d’anar acompanyada d’esforços de diàleg, bona 
voluntat i compromís per part de tots els grups polítics amb repre·
sentació al consistori. 
  
Per descomptat que únicament amb prohibicions, sancions i inter·
venció policial no es solucionaran els problemes; són necessàries 
actuacions en matèria educativa, en prevenció, inversions, etc., Però 
això no ha de ser impediment per començar a actuar com més aviat 
millor, per limitat que puguin ser els recursos disponibles. No estem 
davant d’una qüestió de signe polític, sinó de convivència i de cohe·
sió social, de manera que tothom hauria de deixar de banda la dema·
gògia i les tàctiques dilatòries i aportar totes aquelles propostes que 
puguin afavorir, en la mesura del possible, la eficàcia de les normes 
de respecte i convivència desitjables i al mateix temps exigibles
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Inauguració de la nova Sala d’Actes Municipal

La marxa ciclista BTT La Portals farà la volta completa a 
Montserrat —passant pels quatre portals de la Muntanya: 
Collbató, El Bruc, Marganell i Monistrol—, realitzant un re·
corregut no competitiu de 53,200Km. La data prevista per 
a la celebració de la marxa ciclista és l’11 d’abril, mentre 
que l’organització anirà a càrrec de la nova entitat esportiva 
collbatonina La Taca, que és membre de la Federació Catalana 
de Ciclisme. 

Aquesta primera edició de la cursa es celebrarà en honor de 
l’exciclista Josep Lluís Laguía, qui entre els anys 80 i 90 fou 
cinc vegades Rei de la Muntanya a la Volta Ciclista a Espanya 
a més de campió d’Espanya de fons en carretera, entre altres 
destacats premis.

La Portals col·labora 
econòmicament amb 
la Federación Española 
de Enfermedades Raras 
(FEDER) tant per dotar 
de fons aquesta associ·
ació de caràcter solidàri 
com per difondre la seva 
tasca social.

Entre els exciclistes il·
lustres que han confir·
mat la seva presència 
a La Portals destaquen 
sobradament coneguts 
com són Melcior Mauri 
o Roberto Heras. A dar·
rera hora s’ha confirmat 
igualment l’assistència 
del multicampió Perico 
Delgado.

Per a més informació 
sobre l’esdeveniment, inscripcions, recorregut, curiositats, 
etc... podeu consultar la web www.laportals.cat

L’Ajuntament de Collbató va aprofitar la presentació pública 
de la 1a Volta a Montserrat en BTT “LA PORTALS”, el passat  3 
de febrer, per inaugurar la nova sala d’actes municipal —fi·
nançada amb els fons FEIL— i al mateix temps presentar pú·
blicament la web municipal www.collbato.cat que ha renovat 
la seva imatge i incrementat les seves prestacions, adaptant·
se a les noves tecnologies.

 

L’acte va començar amb un aperitiu al jardí de l’ajuntament, 
tot seguit els membres de la mesa, els convidats, la premsa i 
el públic assistent es van desplaçar a la nova sala per procedir 
a la presentació, que va dur a terme l’alcaldessa de Collbató, 
Josefina Martínez. A continuació van intervenir Pep Cuevas, 
principal impulsor del projecte; Jordi López, president de la 
Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat; 
Anna Ripoll, subdelegada de la FEDER·Catalunya, i Josep Lluís 
Laguía, exciclista català amb un destacat palmarès esportiu.

Entre el nombrós públic assistent a l’acte hi havia exciclistes 
de l’època d’en Josep Lluís Laguia, els alcaldes de Marganell 
i Monistrol, el gerent del Patronat de la Muntanya, diversos 
patrocinadors i alguns rostres coneguts aficionats al ciclisme, 
com el periodista esportiu de TV3 Arcadi Alibés.  

La nova sala ha estat finançada al 100% pel Fons Estatal d’Inversió Local.

 “La nova Sala d’Actes Municipal és perfecte 
per a acollir actes de mig format”

“Roberto Heras i Melcior Mauri, dos exciclistes il•lustres que 
seran a Collbató juntament amb el gran Perico Delgado”

 “L’entitat esportiva La Taca ha fet 
un gran desplegament mediàtic i 

d’imatge per promoure La Portals”

 “La presentació de La Portals va atraure un
 gran nombre de persones”
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Organitzat per la recentment constituïda Associació de Veïns 
del Casc Antic de Collbató, i amb la col·laboració de l’Ajunta·
ment de Collbató, Paperam, els restaurants El Cup i La Torre i 
la distribuïdora Primeras Marcas, s’ha celebrat el Primer Con·
curs de Fotografia del Casc Antic de Collbató. 
L’entrega de premis es va celebrar el diumenge 14 de març al 
Casinet, on també es va organitzar un taller amb jocs infan·
tils.
El guanyador del primer premi va rebre un lot de productes 
Juvé&Camps.

Els dies 19, 20 i 21 de març es celebraran els actes de la 
Tradicional Festa dels Tres Tombs de Collbató, que aquest anys 

comptaran amb teatre, ball i cercavila. 

En aquesta edició es dóna la particularitat que es celebra el 
25è aniversari de la recuperació de la Festa a Collbató, és per 
això que s’espera que la celebració sigui més lluïda que mai, i 
més tenint en compte que l’any anterior no es va poder cele·
brar el cercavila degut a la pluja. 

Des d’aquest espai volem agrair un cop més l’esforç que any 
rere any realitzen els membres de la Comissió dels Tres Tombs: 
Josep Raventós, Josep Bertran, Cisco Jorba i Josep Ma Ra·
ventós, i també la col·laboració de totes aquelles persones 
i entitats que els ajuden a fer possible aquesta Festa tant 
entranyable.

Al mateix temps, coincidint amb aquest 25è aniversari, volem 
retre homenatge a les cinc persones que l’any 1985 van dur 
a terme la recuperació de la Festa: Josep Raventós, Jaume 

Primer Concurs De Fotografia 
Del Casc Antic De Collbató

Festa dels Tres Tombs 2010

Després que el 
Ple Municipal de 
Collbató aprovés 
per unanimitat 
donar suport a 
les consultes pel 
dret a decidir, 
la Plataforma 
Collbató Decideix 
s’ha posat a tre·
ballar amb vistes 
a organitzar la 
consulta popu·
lar el proper 25 
d’abril. 

Darrerament, la Plataforma ha celebrat diversos actes infor·
matius i al mateix temps ha posat a disposició del veïnat 
de Collbató una pàgina web pròpia (www.collbatodecideix.
cat ) amb tota la informació relativa a aquest esdeveniment 
al qual el municipi es sumarà com tants altres de la resta de 
Catalunya.

El 25 d’abril Collbató 
votarà pel Dret a Decidir

“La Comissió que va recuperar 
la Festa dels Tres Tombs de Collbató”

 “Imatge típica dels Tres Tombs: el carro carregat d’infants”

 “El Nucli Històric de Collbató ofereix racons d’indubtable bellesa”
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Ambdues sales sempre havien estat de titularitat privada, fins 
que la Sala de Baix fou venuda al consistori per la família 
Serra·Rogent, amb la qual cosa es convertí en l’equipament 
públic municipal que és en l’actualitat.

notíciesnotícies
Fase final de rehabilitació del Casinet

L’Ajuntament de Collbató ha publicat el plec de clàusules ad·
ministratives particulars aplicable al contracte d’obres que 
cal tramitar per procediment obert, l’objectiu del qual és 
adjudicar les obres corresponents a la segona fase d’execu·
ció del Casinet, que  contempla l’arranjament definitiu de 
l’interior.

L’objectiu de l’actuació és cuidar la imatge arquitectònica de 
l’edifici per tal d’aconseguir que sigui un centre cultural amb 
la possibilitat de fer·hi diverses activitats dins de l’espai que 
disposa. Una part de la intervenció és de manteniment i una 
altra d’adequació a les necessitats funcionals actuals.

El pressupost màxim de licitació s’ha fixat en 252.957,13 
euros (16% IVA a part)

L’edifici del Casinet va ser adquirit per l’Ajuntament de 
Collbató a mitjans dels anys 90 amb l’objectiu de rehabili·
tar·lo per fases i dotar·lo de l’ús social que desenvolupa en 
l’actualitat. La primera fase va consistir a rehabilitar integra·
ment l’estructura de l’edifici i a acabar·lo exteriorment —do·
tant els interiors d’unes condicions d’ús mínimes— mentre 
que la segona fase contempla la finalització total de l’obra.

 El Casinet rep també el nom de Sala de Baix degut a que 
antigament a Collbató existien dues sales socials situades 
molt a prop i de caracterítques similars. La Sala de Dalt, 
ocupada en l’actualitat pel taler d’orgues Blancafort, era la 
Sala de Dalt i la freqüentaven preferentment els collbatonins 
de condició obrera, mentre que la Sala de Baix  —l’actual 
Casinet— era el lloc de trobada preferent de les famílies 
benestants del poble. 

“El Casinet abans d’iniciar-se la restauració”

Aquesta actuació completa la rehabilitació integral del Casinet.

 “Recreació virtual d’El Casinet quan estigui acabat”

“Aspecte actual d’El Casinet”
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Els SES Collbató (Secció d’Ensenyament Secundari) és un dels 108 
centres educatius de Catalunya escollits per acollir el conjunt de pla·
ques fotovoltaiques que s’instal·laran a diversos llocs del país amb 
l’objectiu de generar energia neta. 

La inversió total prevista és de 10 milions d’euros, que permetran 
instal·lar 15.000m2 de plaques fotovoltaiques que al cap de l’any ge·
neraran 3,6GWh, l’equivalent al consum energètic de 1.200 famílies. 
Aquesta iniciativa suposarà, a més, deixar d’emetre 1.250Tn de CO2 
a l’atmosfera. 

L’empresa pública ICF Equip SAU (filial de l’Institut Català de Finances) 
s’encarrega de promoure, construir i mantenir equipaments públics, 
i ara, també, ha començat a diversificar la seva activitat promovent 
l’aprofitament dels equipaments de titularitat pública —principal·
ment les teulades— per cogenerar energia alternativa. 

Habitualment l’empresa que projecta, executa i gestiona les instal·
lacions signa un contracte d’arrendament de 25 anys amb el titular 
de l’equipament, i aquest rep en compensació un cànon anual que en 
aquest cas, tractant·se de centres educatius, es complementa amb 
un projecte educatiu destinat a conscienciar l’alumnat i la comunitat 
educativa sobre la necessitat d’apostar per l’ús de les energies alter·
natives. 

El sistema de generació d’energia neta aprofitant la teulada de les 
infraestructures públiques ja existents (centres educatius, pavellons 
poliesportius, casals de cultura, etc...) s’està imposant com una de 
les millors maneres de generar energia neta a baix cost, ja que els 
pannells poden acoblar·se directament a la teulada ja existent i al 
mateix temps aquestes infraestructures solen comptar amb una con·
nexió a la xarxa elèctrica capaç d’absorbir i distribuir l’energia gene·
rada per les plaques fotovoltaiques. 

El SES Collbató generarà 
energia neta

 “Cobrint una teulada amb plaques fotovoltaiques 
generadores d’energia neta”

La renúncia el passat 14 
de gener de la regidora de 
Via Püblica, Governació, 
Organització Interna i Fes·
tes, Cristina Fernàndez, ha 
fet que l’equip de govern 
municipal de Collbató es 
renovi per tal d’encarar 
amb les millors condicions 
l’any i mig de legislatura 
que resta pendent. 

La nova delegació de car·
teres dissenyada per l’alcaldessa Josefina Martínez 
afecta tots els membres de l’equip de govern, que 
amb l’entrada del següent candidat de la llista elec·
toral del Partit dels Socialistes de Catalunya·PSC, 
Daniel Casas, quedaria distribuïda de la següent ma·
nera: Josefina Martínez: Alcaldia i Acció Territorial; 
Ana Úbeda: Hisenda, Urbanisme i Medi ambient; Sal·
vador Valls: Esports, Recursos Humans, Governació 
i Comunicació; Concepció Alsina: Educació, Espai 
públic, Turisme i Promoció econòmica; Emilia Raba·
dán: Sanitat i Consum, Serveis Socials; Daniel Casas: 
Cultura i Patrimoni, Joventut 

La renúncia de Cristina Fernàndez, que formava part 
de l´equip de Josefina Martínez des que aquesta va 
accedir a l´alcaldia fa més de cinc anys —primer com 
a independent i després com a militant del PSC— 
s´ha produït principalment arrel d´un seguit de dis·
crepàncies de difícil solució. 

Cristina Fernàndez reconeix en la mateixa nota de 
renúncia que va presentat al Consistori, que la seva 
marxa es deu al fet d’haver·se quedat en completa 
minoria defensant una forma de fer les coses exces·
sivament divergent amb l’opinió de la resta de mem·
bres de l’equip de govern. 

Malgrat tot, la renúncia de la regidora no ha estat 
precipitada ni traumàtica, sinó fruït d’una llarga re·
flexió; és per això que l’equip de govern li agraeix 
públicament la dedicació i la gran feina feta durant 
aquests anys i li desitja el millor en aquesta nova 
etapa. 

El substitut de Cristina Fernàndez serà Daniel Casas, 
de 22 anys, un jove collbatoní força vinculat al món 
cultural local, que entra a formar part del govern 
municipal amb la il·lusió i l’empenta pròpies dels 
qui assumeixen per primera vegada la responsabilitat 
de ser membres electes de la primera institució del 
municipi.

L’equip de Govern 
Municipal es renova

La teulada d’aquest equipament educatiu acollirà 
plaques fotovoltaiques que generaran electricitat.

“Dani Casas, nou regidor 
de Cultura, Patrimoni i 

Joventut”
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L’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya, ha obert 
la primera convocatòria del 
Pla Renova’t de Finestres i del 
Pla Renova’t d’Enllumenat per 
a comerços. 

Aquestes dues iniciatives te·
nen com a objectiu fomentar 
l’aplicació de mesures que 
permetin l’estalvi i l’eficièn·
cia energètica tant a les llars 
com en els comerços, i comp·
taran amb una dotació de 6,8 
milions d’euros. 

El conjunt de la informació 
necessària es pot aconseguir 
al telèfon de la Generalitat 
de Catalunya, el 012, o bé al 
web del Pla Renova’t www.
plarenovat2010.cat.

Subvencions per promoure 
l’estalvi energètic

“Les finestres aïllants poden estalviar 
fins a un 60% d’energia”

Atenent una petició expressa formulada pel 
Grup de Dones de Collbató, fem pública difusió 
de la informació existent relativa a l’escut ofi·
cial de Collbató.

Definició formal de l’escut: 

Escut caironat truncat: primer d’atzur, una ti·
ara d’argent coronada i creuada d’or amb les 
ínfules d’argent franjades d’or; la filiera d’or; 
segon. de gules, un mont de 7 penyes d’or so·
mat d’una serra també d’or. Per timbre una co·
rona mural de poble.

Significat dels símbols:

La mitra papal de la primera partició és l’atribut 
del patró del poble, sant Corneli, papa i màrtir 
del segle III. La segona partició reprodueix les 
armes parlants del monestir de Montserrat; els 
seus abats foren els senyors de Collbató fins 
al 1377.

L’escut fou aprovat oficialment el 28 de setem·
bre de 1984.

L’ESCUT DE 
COLLBATÓ

Amb motiu de la celebració 
del Dia de la Dona, el passat 8 
de març, entre els dies 4 i 14 
del mateix mes s’han progra·
mat diversos esdeveniments. 
El dijous  4 de març es va 
fer una reunió de dones a la 
Sala Cultural Municipal, amb 
xerrada a càrrec de de Ma Do·
lors Figueres. 
El dissabte 6 de març es va 
celebrar a EADA Collbató el 
4rt Sopar del Grup de Dones 
de Collbató.
El dilluns 8 de març es va 
representar a la Biblioteca 
Municipal l’obra de teatre Qui 
ajuda a casa? El mateix dia, i 
també a la Biblioteca, es va 
fer una lectura·col·loqui a 
càrrec del Grup de Dones de 
Collbató. 

El dimarts 9 de març es va celebrar a la Sala Cultural Municipal un berenar 
intercultural, amb representació de diferents cultures gastronòmiques.
 El diumenge 14 de març va cloure la programació amb la Caminada de la 
Dona, que es va iniciar a la Plaça de l’Era a les deu del matí 

Celebració del 
Dia De La Dona  “Escut oficial de Collbató”

L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Collbató ha obert el període d’inscripció en el 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit, 
que servirà per adjudicar els habitatges prote·
gits de Collbató quan aquests s’hagin executat. 
Tota la informació relativa a aquest tràmit és a 
disposició dels interessats a les oficines muni·
cipals (Urbanisme) i també a la web municipal 
www.collbato.cat  

Registre de sol·
licitants d’habitatge 

protegit
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DATES DE PAGAMENT  
    
01/02/2010 a 01/04/2010

01/03/2010  

01/04/2010 a 03/06/2010   

01/07/2010 

03/09/2010 a 04/11/2010  

02/11/2010  

                   CONCEPTE                                       
 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre béns immobles urbans 1a fracció ·domiciliats
 
Impost sobre béns immobles urbans ·no domiciliats
Taxa per recollida d’escombraries
Taxa servei de cementiri municipal
Taxa per entrada de vehicles·guals
Taxa per tinença de gossos
 
Impost sobre béns immobles urbans 2a fracció · domiciliats
 
Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques
 
Impost sobre béns immobles urbans 3a fracció ·domiciliats

CALENDARI FISCAL 2010

La web municipal www.collbato.cat 
ha renovat la seva imatge i s’ha posat 
al dia en prestacions per tal d’oferir 
un millor servei als ciutadans i al ma·
teix temps informar d’una forma més 
fàcil, dinàmica i amena. 

A partir d’ara la informació publicada 
pel portal municipal podrà incorporar 
imatges i documents adjunts, com 
fins ara, però també arxius sonors i 
audiovisuals, la qual cosa suposa un 
enorme salt qualitatiu. A més d’incor·
porar noves eines informàtiques que 
sens dubte permeten informar millor 
en tots els aspectes, la nova plata·
forma disposa de la tecnologia neces·
sària per incorporar progressivament 
la signatura electrònica i permetre 
realitzar una gran nombre de tràmits 
sense haver d’acudir físicament a les 
oficines municipals, amb el que això 
suposa d’estalvi tant pel ciutadà com 
per l’administració pública. 

La idea és que ben aviat es puguin 
realitzar telemàticament no només 
tràmits simples com sol·licitar i re·
bre un certificat de padró oficialment 
validad, sinó també realitzar tràmits 
més complexos com ara cobrir ínte·
grament la tramitació d´una llicència 
d’obres mitjançant la signatura elec·
trònica del sol·licitant i l’emissor de 
la llicència, en aquest cas l’Ajunta·
ment. 

Aquest sistema, un cop adequat a 
Collbató, també permet realitzar el 
seguiment de les tramitacions via on 
line i al mateix temps estalviar des·
peses en paperassa, telèfon, comuni·
cats, etc..

Nova imatge de la 

Web Municipal 

www.collbato.cat 

El passat 8 de març, dilluns, Collbató va aparèixer completament cobert de neu, 
igual que la majoria de pobles de Catalunya, degut a la nevada quasi primaveral 
caiguda la nit anterior i que es va mantenir, amb intermitències, durant gairebé 48 
hores. 

Tot i que a Collbató l’impac·
te del temporal de neu va 
ser mínim, en comparació a 
altres municipis catalans que 
s’han quedat sense serveis 
durant dies, al final el balanç 
es va saldar amb els centres 
educatius dos dies tancats i 
manca de transport públic; 
comptant, també, que a la 
tarda del mateix dilluns ·
quan més intensa va ser la 
nevada· alguns vehicles no 
van poder arribar al poble 
perquè no es podia passar 
d’Esparreguera sense cade·
nes. 

Un cop nets els carrers i es·
campades unes quantes tones 
de sal potàsica als llocs més 
problemàtics, el dimecres 10 
de març Collbató va recupe·
rar la normalitat; els centres 
educatius van reiniciar les 
classes i el transport públic 
va reprendre el servei

Nevada quasi primaveral

“Vista general de Collbató el matí 
del 8 de març de 2010”

“Inicialment, la nevada va deixar alguns 
carrers del poble impracticables”
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L’Ajuntament de Collbató ha aprovat el Pla Especial de Protec·
ció de la Masia de Can Dolcet i el seu entorn. Aquest tràmit 
administratiu suposa un dels últims esculls a superar per la 
propietat d’aquesta finca, abans d’iniciar la rehabilitació in·
tegral de l’antiga masia ·en aquests moments en runes· i la 
construcció del molí d’oli de nova planta annex.

Les terres vinculades a aquesta propietat, repartides entre els 
termes municipals de Collbató i Els Hostalets de Pierola, és 
previst que acullin una de les plantacions d’olivera ecològica 

més grans de tot Catalunya. Fa aproximadament un any, es va 
començar a plantar a la part de Collbató, per la qual cosa es 
van realitzar uns aterrassaments que en aquests moments ja 
formen part del paisatge del municipi i que mica en mica estan 
assolint el color verd característic de l’olivera. 

Aprovat el Pla Especial de Protecció 
de la Masia de Can Dolcet i el seu entorn

La nova plantació està preparada per gestionar·se de forma 
gairebé automàtica, tant pel que fa a la cura dels arbres ·amb 
reg i abonat amb sistema gota a gota· com pel que respecta a 
la recollida, que serà amb mitjans mecànics. L’objectiu final és 
aconseguir que el temps que separa la recolecció de la molta 
sigui el mínim, la qual cosa garanteix la qualitat màxima de 

l’oli obtingut, és per això que la propietat vol impulsar la cons·
trucció d’un trull d’oli a la pròpia finca.   

Segons consta en l’informe històric realitzat per la doctora en 
Història Assumpta Muset Pons, Can Dolcet és un dels masos 
més antics de Collbató. Consta documentalment la donació 
d’aquesta propietat al Monestir de Montserrat l’any 1090 per 
part dels vescomtes de Barcelona i també el canvi de denomi·
nació que ha sofert 
al llarg dels segles. 
Als voltants del se·
gle XI la propietat 
es coneixia com Mas 
Manonelles; entre 
els segles XIV i XV 
la seva denomina·
ció fou mas Alegre, 
i no és fins el segle 
XVI que adquireix el 
seu nom actual: can 
Dolcet. 

En el moment que projecte estigui enllestit, can Dolcet serà una de les 
finques productores d’oli d’oliva verge extra més importants de Catalunya. 

“Les primeres oliveres plantades a can Dolcet l’any 2003 
s’han fet adultes en pocs anys”

 “Alguns annexos de la masia ja s’han restaurat”

“ “Una franja de 
terra integrament 
replantada amb 

plançons d’olivera 
arbequina”

“Restes de la masia de Can Dolcet”
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El Casal es va omplir de gom a gom el passat dissabte 20 de 
febrer, amb la multitud de persones de Collbató que va voler 
participar en la Festa de Carnaval 2010. 

Com ja és habitual, el punt de partida de la Festa va ser la 
Plaça de l’Ajuntament i l’hora les cinc en punt de la tarda. Des 
d’allà el gran nombre de disfresses individuals i col·lectives 
que va formar part de la rua es va desplaçar per diferents 
carrers del poble, per acabar desembarcant al Casal, que de 
forma excepcional es va convertir en l’escenari del concurs 
de disfresses i també en pista de ball de la festa que es va 
desenvolupar tot seguit. 

Es calcula que en els moments de màxima expectació —al 
voltant de les set de la tarda— la sala central del Casal va 
arribar a acollir entre 400 i 500 persones, entre el públic i els 
participants en els concurs de disfresses. 

El nivell dels concur·
sants va ser molt alt 
en totes les catego·
ries: infantil, adults 
i col·lectiu, fet que 
va obligar a filar 
molt prim als mem·
bres del jurat a l’hora 
d’atorgar els distints 
premis. 

L’edifici del Casal ha 
pogut ser excepci·
onalment utilitzat 
enguany per celebrar 
aquest acte degut a 
que la Brigada Mu·
nicipal, que fins ara 

l’ocupava, ha traslladat la seva seu a la nova nau construïda 
expressament per a aquest servei a la zona industrial Les Gi·
nesteres. 

El Casal va començar a construir·se a mitjans dels anys 80 i al 
llarg dels anys ha sofert importants modificacions, com ara el 
reforç de l’estructura, l’obertura de finestres, el canvi de teu·
lada o la modificació integral de la façana. No obstant això, 
degut a l’alt cost que representa acabar·lo completament, de 

moment no ha estat possible donar·li un ús definitiu i adequat 
a la seva envergadura. L’actual equip de govern va apostar en 
el seu dia per convertir el Casal en la CASA DE CULTURA DE 
COLLBATÓ, una idea que compta ja amb un projecte elaborat 
per la Diputació de Barcelona, que s’espera pugui ser executat 
en un futur no massa llunyà.  

FESTES DE CARNAVAL 2010

“El Casal ple de gom a gom durant la celebració 
del concurs de disfresses”

“El concurs va comptar amb un gran nombre de 
participants en categoria disfressa col·lectiva”

“Premi a la millor disfressa infantil”

“Màscara veneciana, un clàssic dels balls de disfresses”

El Casal Municipal va acollir la celebració de forma excepcional.
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FESTES DE CARNAVAL 2010

Des de l’Ajuntament es vol agrair l’esforç realitzat tant per la Coordinadora d’En·
titats com per les mateixes entitats del poble i els voluntaris particulars que han 
treballat intensament en els preparatius d’aquesta festa, i també als membres de la 
Brigada Municipal, que en un temps rècord han traslladat tots els seus efectius a la 

 “El destí final de l’edifici d’El Casal és convertir-se en la Casa de Cultura de Collbató”

seva nova seu, deixant l’espai del Casal 
completament lliure amb temps suficient 
per poder preparar aquesta gran festa 
popular que cada any compta amb més 
seguidors. Agrair, també, a l’associació 
Collbató per la Solidaritat la seva gran 
implicació en la festa ocupant·se del 
bar; als joves del poble per la gran tasca 
duta a terme preparant balls i disfresses 
col·lectives —amb vehicles inclosos— 
que han donat molt de color i simpatia a 
la festa, i un agraïment molt especial al 
veí Lluís Soto, per la seva especial impli·
cació personal en tot allò que té a veure 
amb festes populars.

UN COP MÉS, GRÀCIES A TOTS!!! 

DE LA MUNTANYA AL MAR
CREUER PEL MEDITERRANI AMB EL NOU GRAND HOLIDAY

Dia 13/06. Sortida amb autocar desde Collbató i Esparreguera en direcció al moll de Barcelona on farem els tràmits d´embarcament i 
distribució dels camarots. A mitja tarda comencem el nostre creuer direcció Villefranche. Sopar i nit de creuer.

Dia 14/06. Arribarem a Villefranche sobre les 13:00h. Tindrem la possibilitat de fer una excursió facultativa a Monaco i Montecarlo. Els que 
no vulguin anar es quedaran al creuer gaudint dels serveis d´abord. Al vespre sopar amb espectacle. Dormirem de camí a Livorno.

Dia 15/06. Arribarem sobre les 8:00h a Livorno. Tindrem la possibilitat de fer una excursió facultativa a Pisa i Florència. Els que no vulguin 
anar es quedaran al creuer gaudint dels serveis d´abord. Al vespre sopar i espectacle. Dormirem de camí a Civitavecchia.

Dia 16/06. Arribarem sobre les 7:30h a Civitavecchia. Tindrem la possibilitat de fer una excursió facultativa a Roma i a la Basílica de 
SAN PEDRO. Els que no vulguin anar es quedaran al creuer gaudint dels serveis d´abord. Al vespre sopar i espectacle. Dormirem de camí 
a Nàpols.

Dia 17/06. Arribarem sobre les 8:00h a Nàpols. Tindrem la possibilitat de fer una excursió facultativa a Pompeia i El Vesubi. Els que no 
vulguin anar es quedaran al creuer gaudint dels serveis d´abord. Al vespre sopar i espectacle. Dormirem de camí a Tunissia.

Dia 18/06. Arribarem sobre les 14:00h a Tunissia. Tindrem la possibilitat de fer una excursió facultativa a Tunissia i Cartago. Els que no 
vulguin anar es quedaran al creuer gaudint dels serveis d´abord. Al vespre sopar i espectacle. Dormirem de camí a Barcelona.

Dia 19/06. Dia a bord del GRAN HOLIDAY per gaudir dels serveis i espectacles del creuer.

Dia 20/06. Arribada a Barcelona sobre les 8:00h on ens estarà esperant el nostre autocar per portar·nos cap a Esparreguera i Collbató. Fi 
dels nostres serveis.

Preu per persona: 650€

El preu inclou: Autocar de Collbató fins a Barcelona (anar i tornar), Camarot Interior Doble, Pensió Completa amb les begudes incloses, 
taxes d’embarcament, assegurança de viatge i guia de MARCÉN VIATGES tot el viatge. Altres tipus de camarot consulteu preus.

No inclou: Extres que puguin fer cada passatger pel seu compte al creuer. Assegurança de cancel•lació: 40€

TOTES LES RESERVES FETES A LA WEB WWW.MARCENVIATGES.COM ENTRARAN EN EL SORTEIG DE Iphone lliure 3GS 32GB
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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

A finals de gener es va fer la substitució de l’arbrat de la Rambla 
Mansuet, que es va  allargar durant una setmana. La decisió de 
canviar íntegrament els arbres originals es va prendre  degut a que 
molts exemplars s’havien anat morint al llarg dels anys sobretot grà·
cies al fet que els arbres de rivera plantats inicialment necessiten 
molta aigua i a més no són una espècie indicada per a un terreny 

com el de Collbató, 
generalment sec i amb 
estius molts calorosos 
i hiverns freds. 

Els arbres replan·
tats són exemplars ja 
adults que en la majo·
ria dels casos superen 
els 4·5 metres. Les 
espècies que ha subs·
tituït els antics arbres 
de rivera són plata·
ners, til·lers i mèlies.

Quan a mitjans dels anys 70 es va 
dissenyar la nova Rambla Man·
suet, la idea era que als estius 
el passeig central quedés cobert 
amb una gran ombra contínua 
generada per la copa dels arbres. 
Han passat més de trenta anys, 
però, i la copa dels arbres de 
rivera mai no han crescut sufi·
cientment com per generar l’om·
bra desitjada, és per això que 
s’ha decidit resoldre la qüestió 
substituïnt aquells arbres per es·
pècies adaptades a Collbató que 
en pocs anys siguin capaces de 
desenvolupar·se correctament, i 
més tenint en compte que el nou 
arbrat comptarà amb sistema de 
reg automàtic.  

Aquesta actuació, valorada al voltant dels 12.000 euros, s’ha 
dut a terme amb el finançament del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat. 

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

ServeisSubstitució de l’arbrat de la 
Rambla Mansuet

“La Rambla Mansuet sense arbres: 
imatge d’un sol dia”

“Els nous arbres superen els 4 mts 
d’altura, en la seva majoria”
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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

Aleix Ollé. Pilot de motocross.

En el moment que surti publicat 
aquest reportatge, l’Aleix serà a 
milers de quilòmetres de distàn·
cia del seu poble de tota la vida: 
Collbató. 

Serà als Estats Units d’America, 
concretament en una població de 
l’estat de Califòrnia, on ha anat 
per estar·s’hi durant tot un any, 
amb l’objectiu de millorar el seu 
nivell com a pilot de motocross, 
una disciplina espectacular i 
apassionant però que al mateix 
temps exigeix als seus practicants 

una força de voluntat i un esperit de sacrifici molt intensos, 
especialment si un no té la sort de poder dedicar·s’hi en ex·
clusiva i ha d’alternar la pràctica de l’esport amb una ocupació 
laboral, tal és el cas de l’Aleix i de molts altres pilots, tant de 
motocross com d’altres disciplines esportives.

L’Aleix, però, no es pot pas dir que hagi entrat en això sense 
saber on es ficava. Ben al contrari: sap quin pa s’hi dóna en el 
món de les motos, perquè el seu pare, en Pere Ollé, també s’hi 
va dedicar quan era més jove i amb excel·lent resultats, per 
cert, ja que fou professional del trial durant vint anys, i entre 
els anys 70 i 80 va ser campió d’Espanya durant tres tempora·
des a més de participar i classificar·se en lloc destacat en el 
campionat mundial.

De moment, l’Aleix encara no ha arribat al nivell del seu pare, 
però no va pas mal encaminat, i a més encara és molt jove, 
doncs només té 23 anys i en aquest esport un pot allargar 
tranquil.lament fins els 35 anys, si no es té la mala sort de 
patir una lesió greu que obligui a retirar·se abans d’hora.

Ara com ara, està considerat un dels 25 millors pilots de mo·
tocross de l’estat espanyol i en la modalitat Supercross Indoor 

ocupa el 13è lloc. No està pas gens malament! Podem dir que 
està entre els millors i que com a pilot creix progressivament, 
perquè a les darreres dues temporades ha trepitjat diverses 
vegades el podi i l’any passat va quedar en quarta posició en 
el Campionat de Catalunya de Motocross.

Moure’s en aquests nivells no és gens fàcil, perquè a més d’ha·
ver de treballar molt a nivell físic (unes tres hores diàries de 
gimnàs, footing i bicicleta), cal invertir molts diners en ma·
terial. Sortosament, l’Aleix compta amb un nombre destacat 
d’esponsors, els quals no deixa d’esmentar a la mínima ocasió, 
doncs sap que poder continuar competint depèn en gran mesu·
ra del suport dels esponsors, que al mateix temps ·òbviament· 
exigeixen resultats per tal de poder treure profit mediàtic de 
les seves inversions.

Motos Ausió, One Industries, Top Fun, Ollé Amortidors, Elf, 
Galfer, Iris Chains, Tomasselli, Dominó, Scott  són les marques 
que esponsoritzen aquest jove esportista de Collbató, al qual 
desitgem molta sort en el futur, tant als EEUU com en les pis·
tes de casa nostra, on esperem veure’l de tornada d’aquí a un 
any, si pot ser per fer podi al màxim nombre de carreres.

Molta sort!

Aleix Ollé. 
Pilot de motocross.
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