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El passat 22 de març l’Ajuntament de Collbató i els propietaris 
del sòl que acollirà el futur Parc Empresarial Les Ginesteres, 
van signar un conveni urbanístic addicional al subscrit el 25 de 
gener de 2007. El nou document garanteix l’execució material 
del projecte i al mateix temps permet mantenir els ingressos i 
beneficis socials previstos inicialment pel Consistori.

El procés portava un temps endarrerit, bàsicament perquè la 
crisi econòmica ha obligat l’Ajuntament de Collbató a negociar 
amb molta cautela per aconseguir un acord satisfactori per 
totes les parts, sense perdre de vista, però, que el principal 
beneficiari d’aquest projecte ha de ser el poble de Collbató.

Amb la signatura del nou conveni, restava només un únic trà-
mit perquè el Parc Empresarial pugui obtenir la llum verda de-
finitiva: la verificació de la Modificació Puntual del Pla General 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme i la posterior publicació 
en el DOGC. La verificació va ser aprovada en el Ple celebrat 
el divendres 26 de març amb el vot favorable del PSC i CiU i el 
vot contrari d’ERC i el GIC. El dia del ple els independents van 
organitzar una protesta simbòlica que en cap cas va alterar el 
desenvolupament de la sessió, que va comptar amb la presèn-
cia d’un gran nombre de veïns. 

L’equip de govern municipal es mostra molt satisfet amb l’acord, 
perquè permet enllestir un procés que ha estat llarg i en alguns 
moments especialment dificul-tós. Al mateix temps, es mostra 
esperançant davant el futur de Collbató, ja que el projecte de 
Parc Empresarial Les Ginesteres manté intactes les exigències 
ambientals, paisatgístiques i socials imposades de bon principi 
com a condició sine qua non per materialitzar-lo. 

Des del primer instant, la prioritat de l’Ajuntament de Collbató 
ha estat garantir que el principal beneficiari d’aquesta inicia-
tiva sigui el bé públic; pensant, sobretot, en obtenir més re-
cursos per al municipi, dinamitzar-lo econòmicament i generar 
ocupació directa i indirecta, la qual cosa permetrà a Collbató 
obtenir infraestructures i serveis dels quals ara mateix no dis-

“L’aprovació definitiva de la modificació que permet l’execució del 
Parc Empresarial Les Ginesteres de Collbató, ha captat fins i tot 

l’atenció dels mitjans de comunicació d’àmbit autonòmic”.

Impuls definitiu al Parc Empresarial Les Ginesteres

posa però que sens dubte es mereix des de fa temps.

El nou conveni atorga a l’Ajuntament de Collbató el 10% de sòl 
urbanitzat que marca la llei i també els sis milions d’euros pre-
vistos inicialment. La diferència respecte a l’anterior conveni 
és que aquests diners en comptes de rebre’s íntegrament en 
efectiu, es rebran part en efectiu i part en participació directa 
en el projecte. Els ingressos que rebrà l’Ajuntament són lliures 
de càrregues i es liquidaran de la següent manera: 700.000 
euros en efectiu als 15 dies d’haver-se signat el conveni, i els 
5.435.254,65 euros restants, en forma de parcel·les urbanitza-
des, les quals, sumades al 10% restant convertiran el municipi 
de Collbató en propietari del 30% de sòl urbanitzat del futur 
Parc Empresarial Les Ginesteres. 

La Junta de Compensació Les Ginesteres II (formada pels pro-
pietaris del sòl afectat) assumeix al 100% el projecte i la seva 
posterior execució i desenvolu-pament.

La signatura d’un nou conveni entre l’Ajuntament de Collbató i els 
propietaris del sòl dóna llum verda al projecte.

L’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Collbató ha en-
degat una campanya que amb el 
lema “Camina cada dia i arribaràs 
fins els 100”, pretén conscienciar 
la població —especialment la de 
la tercera edat— sobre els bene-
ficis que comporta caminar amb 
regularitat. És per això que, amb 

el suport de la Diputació de Barcelona, s’han 
programat una sèrie de sortides destinades a 
incentivar aquesta activitat.

Camina cada dia i 
arribaràs fins els 100 -A les darreres setmanes, els imbornals del Casc Antic i Les Illes s’han netejat a fons 

amb el sistema d’aigua a pressió; aquesta operació de manteniment regular permet 
garantir l’evacuació efectiva de les aigües pluvials en cas de pluja intensa. 

-El antics pals de fusta de telefonia existents a la zona Els Clots I han estat retirats 
definitivament; tot seguit, es realitzarà la mateixa operació a la zona La Fumada, ja 
que, un cop soterrats els serveis, els pals aèris ja no són necessaris.  

-Properament, els serveis de manteniment municipals arranjaran els escocells mal-
mesos dels carrers Josep Ma Lladó i Garcia Lorca, a la zona Els Clots II.

-La zona industrial Les Ginesteres I comptarà amb les preceptives plaques iden-
tificadores dels carrers que la conformen i també amb un enllumenat públic en 
condicions, després que el pas dels anys i alguns actes vandàlics haguessin malmès 
la instal·lació original.

-L’Ajuntament de Collbató ha convocat concurs públic per cobrir la plaça d’encarre-
gat de la Brigada Municipal. La convocatòria compta amb més de 25 candidats. 

NOTÍCIES BREUS
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“Afortunadament, la po-
lítica d’austeritat que als 
darrers anys ha regit el 
capítol de despeses de 
l’Ajuntament de Collbató, 
fa que puguem afrontar la 
crisi amb més solidesa que 
altres municipis”.

Josefina Martínez
   -alcaldessa-

Aquesta crisi no ha deixat ningú indiferent. Molts dels nostres conciutadans 
han perdut el seu lloc de treball, tenen dificultats per tirar endavant la seva 
petita empresa o, en els casos més afortunats, veuran el seu sou reduït o la 
pensió congelada. La societat se’n sortirà, d’aquesta, com se n’ha sortit anteri-
ors ocasions, i potser aquesta experiència ens servirà per construir en el futur 
un sistema econòmic que reparteixi la riquesa d’una forma més justa. 

Afortunadament, la política d’austeritat que als darrers anys ha regit el capítol 
de despeses de l’Ajuntament de Collbató, fa que puguem afrontar la crisi amb 
més solidesa que altres municipis. Amb molt d’esforç, als darrers anys hem acon-
seguit reduir a la meitat el deute acumulat, com així ho demostren els comptes 
municipals i l’aval del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, la qual cosa en ha permès accedir a un crèdit d’1,6 milions d’euros 
en un moment en què l’aixeta està pràcticament tancada per a tothom. 

En altres paraules: no hem estirat més el braç que la màniga. Hem estat uns 
gestors responsables, a costa d’uns sacrificis socials que ara sembla que es 
generalitzaran.

Les circumstàncies, però, demanen que continuem estrenyent-nos el cinturó i 
que donem exemple d’austeritat, cadascún de nosaltres en l’àmbit que ens per-
toca. És per això que les retribucions econòmiques dels regidors de l’equip de 
govern és retallaran un 15%. Tot i que som un ajuntament modest que compta 
amb unes retribucions molt discretes que, a més, estan congelades des de fa 
anys, entenem que cal realitzar aquest estalvi, encara que aquest gest sigui més 
simbòlic que no pas efectiu.  

Els petits gestos sumen. I aquest és un moment per sumar. És per això que a 
Collbató continuarem treballant amb rigorositat i serenitat. 

Josefina Martínez
   -alcaldessa-

sumari

El valor dels petits gestos
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COLLBATÓ I LA CRISI ECONÒMICA
El President Zapatero ja toca de peus a terra, 
les mesures que es prendran no agraden a nin-
gú. S’ha de pagar la festa. Passar-se dos anys 
dient tot el  contrari del què acabarà fent es 
molt dur pel país, sobretot pels menys afavorits. S’han perdut dos 
anys, posició, confiança interna i externa.
L’ajust es  necessari per equilibrar la balança. El deute públic espa-
nyol, que tot i no sent dels més alts, cal afegir-hi el deute privat, la 
suma crea una situació més que preocupant. Des de fora d’Espanya 
ens varen “deixar” gran part d’aquests diners i ara tenen dubtes 
raonables de que no els podrem retornar. D’aquí surt la més baixa 
qualificació de la deute (ràtios), tant del govern Central com de la 
Generalitat, i quan els ràtios baixen els interessos pugen, es a dir, 
durant un bon grapat d’anys a pagar més i a callar.
Un Collbató, endeutat, extensiu, sense comerç, sense indústria, amb 
la construcció agònica, sense cap font productiva d’ingressos i man-
cat de polítiques econòmiques locals competents, la crisi ens pas-
sarà una factura extra: pèrdua de població, pèrdua d’ingressos, més 
interessos, pèrdua de serveis...
És hora de parlar, organitzacions polítiques o no, per veure què se’n 
pot salvar de la “cremà”, amb la competència dels collbatonins i per 
sobre dels interessos de partit.
Hauríem d’anar pensant i dissenyant un nou marc de sostenibilitat 
econòmica “pròpia” de Collbató. Reinventar l’agricultura i el turisme 
de baixa intensitat.
El pla de salvació econòmica “Nacional” no es, per molt boníques 
que siguin les noves sales de l’Ajuntament, cap solució per un poble 
que aspira a una prosperitat sostenible.
Quin Collbató volem ?.

Enric Serra i Rogent
Regidor de CIU

Darrerament hem pogut observar un 
augment de guixades a parets, parcs 
infantils o mobiliari urbà. També hem 
vist com s’han cremat contenidors o 
s’han trencat els vidres d’alguns cotxes.  

A Collbató tenim un problema d’ incivisme o de vandalisme?

      El concepte “incivisme” és molt més ampli que no pas 
el de “vandalisme”. Moltes ciutats han creat ordenances de 
civisme per fer front a diferents problemes que tenen: actes 
vandàlics, guixades... però també prostitució, mendicitat o 
consum d’alcohol al carrer, per posar alguns exemples. 

      Al nostre poble podem afirmar que tenim un problema de 
vandalisme. Són actes esporàdics però, malauradament, molt 
visibles. Però per altra banda, no hi ha incivisme, ni tenim 
problemes de convivència, ni necessitem una regulació sobre 
molts aspectes que avui dia no són un problema. 

      Plantejar fer una ordenança de civisme per fer front al 
vandalisme seria un error. En tot cas, si es vol fer, hauria de 
ser amb el màxim consens possible. Les associacions de veïns, 
les entitats o els joves haurien de fer arribar la seva opinió. 

     També seria un error copiar el model urbà d’ordenança; 
Collbató som un poble, no una ciutat metropolitana. No té cap 
sentit que regulem sobre si les bicicletes poden anar o no pels 
parcs i jardins públics, i en canvi no ho fem sobre la velocitat 
a la qual poden anar alguns vehicles motoritzats pels camins 
del nostre poble.  

Miquel Solà i Navarro
Regidor 

Els números no quadren

L’equip de govern municipal ens anuncia que 
ha reduït a la meitat el deute que ells mateixos 
van crear fa anys. Això seria una molt bona no-
tícia si fos cert, però la realitat de Collbató és 
ben diferent.

El deute només es pot reduir augmentant els ingressos o bé 
disminuint les despeses de manera substancial, i cap d’aques-
tes coses no ha passat. El “secret” és que no s’han consignat 
com a obligacions diversos préstecs contractats fa poc per 
valor de milions d’euros. El deute no s’ha reduït, sinó que 
s’haurà de tornar tot d’aquí a uns anys i amb interessos.

Tampoc no és cert que la hipotètica ampliació de la zona 
industrial reporti diners a l’Ajuntament. Les empreses promo-
tores, que havien de donar 6 milions d’euros al consistori, 
s’han retirat del projecte, i ara els propietaris només ofereixen 
uns terrenys que ningú no vol comprar. L’alcaldessa ha volgut 
jugar a l’especulació urbanística i ha fracassat.

És cert que l’equip de govern ha intentat frenar el dèficit, però 
no se n’ha sortit gaire bé. No passa res per reconèixer que 
continuem sent pobres, però el que no es pot fer és intentar 
enganyar la gent “disfressant” els comptes municipals. No cal 
ser economista per veure que a Collbató hi ha cada vegada 
menys serveis, no tenim els equipaments que ens pertoquen 
i no es fa el manteniment adequat dels espais públics. No hi 
ha, doncs, motiu per a l’alegria.

Grup d’Independents de Collbató (GIC)

Continuem caminant junts
De vegades el PSC de Collbató sembla una peça 
fàcil d’atacar. La demagògia és fàcil, l’àtac gra-
tuït també, quan no es tenen responsabilitats 
de govern. Però la nostra fortalesa resideix en 

el compromís adquirit a les urnes.

Qualsevol persona objectiva s’adona que el PSC de Collbató no està 
governant pensant en els vots, sinó en el conjunt de ciutadans del 
municipi i el seu futur. Per això no hem dubtat gens ni mica a l’hora 
de tirar endavant algunes mesures impopulars quan l’interès general 
o les circumstàncies ho han exigit. 

El nostre lema de campanya va ser “Caminem junts”, un missatge 
que és plenament vigent, perquè la nostra voluntat és tocar sempre 
de peus a terra, actuant amb fermesa però mantenint la coherèn-
cia.

Aquesta forma de fer, basada en la proximitat i el realisme, ha ge-
nerat una confiança que es demostra dia a dia al carrer i que va més 
enllà de les consignes que llancen de forma repetitiva les aus de mal 
averany del poble, permanentment entestades a fer-nos veure una 
realitat que no.

Gràcies a aquesta bona sintonia, la Segona Festa de la Primavera va 
ser un èxit rotund. La participació va ser alta i les bones vibracions 
es podien respirar en l’ambient. En moments d’especial dificultat allò 
que més agraïm els representants de la ciutadania és la confiança, la 
comprensió i el recolzament.

A tots plegats, MOLTES GRÀCIES!

INCIVISME O VANDALISME?
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7a Edició de la Primavera Fotogràfica del Baix Llobregat
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha posat en marxa 
la 7a edició de la Primavera Fotogràfica del Baix Llobregat, un 
concurs que es va organitzar per primera vegada l’any 2004, i 
que té com a principal objectiu potenciar i difondre els atrac-
tius turístics de la comarca.

Com en cadascuna de les anteriors edicions, les imatges que 
es presentin s’hauran d’adequar a un tema en concret, sent 
l’escollit per a l’edició d’enguany “Els colors de la primavera 
al Baix Llobregat”. Amb aquesta temàtica s’anima als partici-
pants a gaudir de totes les tonalitats, reflexos, llums i con-
trastos del nostre territori. Una forma més de conèixer el nos-
tre entorn, i fer de la primavera i els seus colors un moment 
únic al Baix Llobregat.

El concurs està obert a qualsevol persona que vulgui parti-
cipar-hi. Com a novetat d’enguany, dir que els participants 
han de presentar les fotografies únicament en format digital  
abans del 21 de juny a les 14,30 hores a l’email:  concursfoto-

“La Portals, una brillant ini-
ciativa endegada per l’entitat 

esportiva local La Taca”

grafic@turismebaixllobregat.com 

El màxim és de tres fotografies per persona, i aquestes s’han 
de realitzar en el territori del Baix Llobregat, essent originals, 
inèdites i no premiades en altres concursos. Les imatges po-
dran ser en color o blanc i negre, amb tècnica lliure, fetes amb 
càmera analògica o digital. El format digital requerit és JPG 
o GIFF, amb una resolució mínima de 5 megapixels (2.500px 
x 2.000px aproximada-ment), una qualitat de 300ppp, i amb 
una grandària de fitxer mínima de 2 MB, i cada imatge haurà 
d’indicar el títol, nom i cognoms de l’autor i lloc on fou feta la 
foto. També s’adjuntaran les dades de l’autor (nom i cognoms, 
adreça, telèfon i correu electrònic).

El veredicte del jurat (integrat per representants del Consorci i 
per professionals del món de la fotografia) es farà públic el dia 
6 de juliol a la web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
www.turismebaixllobregat.com El jurat escollirà les tres foto-
grafies guanyadores, atorgant un primer premi (una càmera 
fotogràfica Samsung model ES – 65 gentilesa de El Corte In-
glés de Cornellà, i allotjament d’una nit amb esmorzar i circuit 
d’aigües per a dues persones a l’hotel Barceló Montserrat de 
Sant Esteve Sesrovires), un segon (dues invitacions per a un 
circuit d’aventura en “El Bosc Animat” i un dinar de brasa 
per a dues persones al Restaurant La Lloca de “Catalunya en 
Miniatura” de Torrelles de Llobregat) i un tercer (un menú 
degustació per a dues persones al restaurant La Canasta de 
Castelldefels).

Les bases completes es poden consultar a www.turismebaixllo-
bregat.com i al propi Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
per telèfon al 93 685 24 00 ext. 552 o per empil a concursfo-
tografic@turismebaixllobregat.com

La primera edició de la Volta a Montserrat en BTT “La Portals”, 
celebrada el passat 11 d’abril, va ser un èxit sense precedents 
gràcies a l’excel·lent organització de l’esdeveniment i al bon 
temps, però, sobretot, gràcies a la col·laboració desinteressa-

da de les entitats del poble 
i al gran nombre de volun-
tàris i voluntàries que van 
assumit les tasques de con-
trol, logística, assis-tència, 
informació, intendència, 
etc... que cal preveure quan 
s’organitza una activitat 
esportiva amb 1.000 par-
ticipants que, a més, va 
recórrer més de 50Km pels 
diferents municipis de les 
rodalies de Montserrat. 

Tot i que la Volta no era de 
caràcter competitiu, alguns 
excorredors profes-sionals 
no van poder evitar posar-
se a prova i van rebaixar 
considerablement les previ-

Collbató, Capital del ciclisme per un dia
sions de temps més optimistes, tal va ser el cas del  velocista 
Melcior Mauri —que va arribat en segon lloc, immediatament 
després del diversos cops campió en l’especialitat BTT Israel 
Núñez— i altres noms il·lustres del ciclisme, que a més de 
córrer íntegrament la Volta juntament amb centenars d’afi-
cionats anònims de totes les edats i vinguts d’arreu, es van 
fotografiar dotzenes de vegades amb molts d’ells, ja que bona 
part dels ciclistes amateurs no van voler perdre’s l’oportunitat 
d’endur-se com a record una fotografia al costat de glòries del 
ciclisme com Perico Delgado, Àngel Edo, Roberto Heras, José 
Recio, Josep Lluís Laguía, Miguel Ángel Iglesias o l’esmentat 
Melcior Mauri.

Així, doncs, Collbató es va convertit, per un dia, en la capital 
catalana del ciclisme, ja que a la zona esportiva municipal es 
van aplegat un nombre tal de bicicletes, corredors i aficionats 
a l’esport del pedal digne de figurar al llibre Guiness dels rè-
cords.

Des d’aquí, volem retre un merescut reconeixement als orga-
nitzadors de la Volta i al mateix temps agrair a voluntaris, 
esponsors i corredors professionals i amateurs la seva parti-
cipació en aquest esdeveniment singular que, sens dubte, ha 
projectat una mica més el nom de Collbató.
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Els dies 10 i 11 de maig, la Pista Es-
portiva Municipal va acollir un circuït de 
pràctiques facilitat pel Servei General de 
Trànsit, perquè els alumnes de primària 
de Collbató poguessin posar en pràctica 
les xerrades teòriques que regularment 
els imparteixen els agents de la Guàrdia 
Urbana. La finalitat d’aquest programa 
és educar els infants en tot allò relatiu 
a normes de circulació, senyals, etc... 
per tal que quan els arribi l’edat de cir-
cular per la via pública amb bicicleta o 
ciclomotor, puguin fer-ho respectant les 
normes de circulació, la qual cosa, òbvi-
ament, reverteix en una major seguretat 
tant a les carreteres com a les vies públi-
ques de caràcter urbà. El circuït de pràc-
tiques reprodueix, a escala, els elements 
més bàsics existents a la calçada: semà-
fors, pas de vianants, senyals diverses, 
etc…Els infants van acollir la iniciativa 
de molt bon grat ja que la pràctica, tot 
i ser de caràcter educatiu, tenia un alt 
component lúdic.

Jordi Robles és un jove collbatoní de 
13 anys, que estudia 2n d’ESO al SES 
Collbató. Com tant altres nois de la seva 
edat, en Jordi practica esport. El seu cas, 
però, és singular, perquè amb només 8 
anys es va iniciar en el món del karting 
i en l’actualitat porta cinc temporades 
seguides participant amb èxit en compe-
ticions oficials.

 Des de l’any passat corre en la categoria 
4 temps 250cc. Darrerament, ha partici-
pat en el 6è OJP de Karting i ha acabat 
guanyant totes les carreres, és per això 
que el passat 26 de febrer el pilot cata-
là de Ferrari Marc Gené li va fer entre-
ga del corresponent trofeu al Circuit de 
Catalunya.

Volem felicitar, doncs, aquest jove espor-
tista local pel seu brillant palmarès, al 
mateix temps que l’encoratgem a conti-
nuar lluitant per mantenir-se dalt de tot 
del podi tants cops com li sigui possible. 
Des d’aquí, seguirem amb atenció els 
seus resultats futurs, ja que és un ve-
ritable goig per Collbató comptar amb 
esportistes locals d’aquest nivell.

Pràctiques infantils 
d’Educació Vial

Jordi Robles, 
figura del volant amb 

només 13 anys
La Junta de Govern Local (JGL) ce-
lebrada el passat 19 d’abril va apro-
var l’adjudicació de l’obra denominada 
“Canalització del Torrent de Can Dal-
mases”. Aquesta actuació contempla la 
conducció al torrent principal de les 
aigües pluvials provinents del carrer 
Tàrrega i la canalització del torrent al 
seu pas per l’encreuament amb el carrer 
Sabadell, per facilitar el desguàs de les 
aigües pluvials de la zona i així evitar 

els problemes que es generen quan les 
precipitacions s’intensifiquen. L’adju-
dicació s’ha atorgat a l’empresa Grup 
Mas Constructors S.L.U, per un import 
de 244.557,96 euros (iva no inclòs). El 
finançament d’aquest import va a càrrec 
del Fons Europeu (FEDER) en un 50%; la 
Generalitat (PUOSC) en un 33,66%; la 
Diputació en un 11,34% i els Recursos 
Municipals en un 5%. 

Adjudicada la cana-
lització del Torrent 
de Can Dalmases

“El jove pilot de 
karts de Collbató, 
Jordi Robles, al 
costat del gran 

Jordi Gené, pilot 
de proves de Fer-

rari”

 “Per un dia, la pista poliesportiva munici-
pal es va convertir en un circuït de pràcti-

ques per als més menuts” 

 “L’objectiu principal de l’actuació és 
conduir les aigües del torrent directament 

a la Riera de Can Dalmases”

“Laszlo Nagi, ju-
gador hongarés 
de la secció de 
handbol del FC 

Barcelona i padrí 
d’excepció de la 
inauguració.” 

Inaugurada la remodelació de la Zona Esportiva 
del Bosc del Misser

El dissabte 5 de juny la Festa de l’Esport 
2010 es va desplaçar a la zona esportiva de 
la urbanització El Bosc del Misser. La Festa, 
a més de difondre l’oferta esportiva local, 
va servir per presentar la remodelació rea-
litzada a les instal·lacions esportives més 
antigues de Collbató. Per una banda, s’ha 
creat una tercera pista de tennis de terra 
batuda, i per l’altra s’ha allargat el camp de 
futbol ocupant la totalitat del solar, la qual 
cosa ha permès no només aprofitar millor 
l’espai disponible, sinó urbanitzar definiti-
vament el carrer que acull el nou CEIP i 
part del SES Collbató.

L’acte inaugural va comptar amb la presèn-
cia d’un gran nombre de veïns i veïnes de 

Collbató, que a més de 
gaudir de les exhibici-
ons esportives habituals 
de la Festa de l’Esport, 
van poder passar la tarda 
compartint xocolatada i 
jocs infantils, i admirant, 
també, el joc dels espor-
tistes d’elit presents a 
l’esdeveniment. La nova 
pista de tennis es va 
estrenar amb un interes-
sant partit-exhibició en-
tre dues joves promeses 
del tennis català i al ma-

teix temps  va comptar amb un padrí d’ex-

cepció: el jugador hongarés de la secció de 
handbol del FC Barcelona, Laszlo Nagi, que 
va ser durant una llarga estona a la Festa 
de l’Esport, recorrent el recinte i saludant 
els aficionats.

La inauguració institucional va anar a càr-
rec de l’alcaldessa Josefina Martínez, que 
va defensar amb fermesa la remodelació 
de la zona esportiva del Bosc del Misser, 
animant els aficionats al tennis —que a 
Collbató són molts—, a gaudir d’unes pis-
tes de terra batuda, que per una mòdica 
quota mensual de manteniment equipara-
ble a la de la resta d’entitats esportives lo-
cals, permeten la pràctica d’aquest esport 
en condicions òptimes. 
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—Pitufa, torna a casa, deixa’m plorar en pau!!!

—No sóc la pitufa, sóc la Gaila.  

—On ets, no et veig.

—Pss, pss, aquí, asseguda a la branca d’aquesta alzina cen-
tenària.

—Ets una nimfa!!!

—Sí, sóc la teva nimfa, sóc l’encarregada d’ajudar-te que 
et sentis a casa, que la màgia de la nostra muntanya de 
Montserrat i Collbató siguin al teu cor. Tots els nens d’aquest 
poble tenen una nimfa o un follet assignat, només han de 
creure en nosaltres.

La Gaila em va explicar que seria al meu costat fins que fos 
una dona, i així va ser; li vaig explicar dia rera dia la meva 
nova vida, les meves noves amigues, la nova escola.... els 
nous nois que em partien el cor fins que un dia la Gaila ja no 
hi era . La vaig anar a buscar a l’alzina un dia i un altre, però 
la Gaila jo m’ho havia explicat. 

Vint anys després encara passejo  pel camí de l’Alzina, amb el 
Robert i el nostre fill:

—Saps que a la  Muntanya de Montserrat hi viuen les nimfes 
i els follets dels nens de Collbató?

—Ja ho sé, mare, el Pau m’ho ha explicat ...

—Qui és el Pau, fill?   

—És el meu follet.... 

AUTORA: Zulma Valero Casado

PSEUDÒNIM: Gaila 

notíciesnotícies

Segon Premi Literari de Microrelats EADA 2010

Vaig llegir aquell mateix dia al 
diari que havia portat el pare.

El poble on anàvem a viure, 
era un poble tan nou per a mi 
com la  muntanya que li fa de 
mare, com si les cases fossin 
les criatures que acarona amb 
tendresa. 

—És un poble màgic... —va dir 
la mare, camí de la nova casa, 
del nou món tot desconegut 

per a mi. No em feia pessigolles 
la panxa, no m’agraden els can-

vis, i aquest era un gran canvi, nova escola, nous amics.... 
noves complicacions a la meva vida.

Els pares no m’havien preguntat mai si volia canviar el meu 
pis de ciutat per una casa, amb terreny, amb una macrohabi-
tació per a mi sola,... ells havien donat per fet que tot seria  
perfecte, que m’agradaria no compartir més la meva habitació 
amb la “pitufa”, la meva germana petita, però no s’havien 
adonat que em sentiria sola. 

No havia entrat a la casa i  ja tenia ganes de sortir-ne. En 
aquell moment  em va envoltar un sentiment de tristesa i 
enyorança que només em feia ganes de plorar.  

—Vaig a passejar fins que arribi el camió! —vaig dir a la 
mare. L’únic que necessitava de veritat era plorar, plorar i plo-
rar....i caminar, caminar i caminar sense trobar a ningú pel 
meu camí. Ningú que em fes parar. 

No vull que em demanin què em passa, no vull casa nova, no 
vull tornar a començar, no vull viure a un poble sense metro, 
sense  amigues, sense Zara ni Mango,  no vull escola nova , 
no vull, no, no!

—Et passa alguna cosa? —De sobte va dir una veu dolça, de 
nena entrema-liada.

El microrelat EL MEU FOLLET, de Zulma Valero Casado, va obtenir el primer premi en el 2n PREMI LITERARI DE MICRORELATS 
EADA COLLBATÓ 2010, organitzat pel web www.gemmalloret.com , amb el patrocini de l’Hotel EADA Collbató i la col·laboració 
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Collbató.

EL MEU FOLLET
“Collbató, siti de llegenda per entendre’s amb les nimfes, divinitats de Zeus, que entremaliades s’amaguen en l’interior 
de les grutes o pels cims esmolats de la serralada d’ençà els temps…”

Zulma Valero Casado
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Sens dubte, l’esdeveniment que darrerament ha projectat el 
nom de Collbató amb més força, ha estat la construcció del 
nou orgue de Montserrat per part del taller d’orgues Blancafort. 
L’Albert Blancafort, el seu màxim responsable, afirma amb 
convicció que aquest ha estat l’encàrrec més important que 
ha realitzat el taller en els seus més de 87 anys d’història, i 
recorda emocionat el dia que va tenir l’oportunitat de presentar 
l’obra acabada a una comitiva formada, entre moltes altres 
personalitats, pel Cardenal Bertone, número dos del Vaticà, o 
el president de la Generalitat de Catalunya.    

En realitat aquesta obra tanca un cicle, perquè la fabricació 
d’orgues a Collbató va néixer, precisament, amb l’encàrrec 
de realitzar un altre orgue per a Montserrat. Va ser l’any 
1923, quan el mestre orguener italià Silvio Puggina es va 
quedar sense el seu taller ubicat a la ciutat de Gènova degut 
a unes inundacions, i una conversa casual entre dos abats 
benedictins va fer que Puggina es traslladés a Montserrat per 
complir amb l’encàrrec de construir un orgue. Quan el mestre 
italià va haver acabat la feina, la comunitat benedictina li 
va facilitar instal·lar-se a les rodalies de Montserrat, i va ser 
precisament gràcies a Joan Rogent —que va oferir local i 
finançament—, que Puggina es va establir a Collbató, iniciant 
així una activitat que aviat complirà el segle de vida. 

La incorporació dels Blancafort al taller d’orgues de Collbató 
durant els anys seixanta, també va ser fruït de la casualitat. 
Gabriel Blancafort, pare de l’Albert, natural de La Garriga i 
seminarista a la Universitat de Comillas, va ser instruït pels 
Jesuites en l’art musical, com tants altres aspirants a seguir 
la carrera esclesiàstica. Un bon dia, però, va anar a parar a 
les seves mans un manual de construcció d’orgues i va quedar 
tan fascinat que va decidir penjar els hàbits i dedicar-se 
a l’ofici al voltant del qual giraria la resta de la seva vida. 
Aprofitant que l’avi Blancafort era amic d’en Joan Rogent, el 
jove Gabriel Blancafort va tenir l’oportunitat d’incorporar-se 
com a aprenent al taller d’orgues de Collbató.

Gabriel Blancafort de seguida es va adonar, però, que el taller 
d’orgues de Collbató havia entrat en franca decadència —
Puggina s’havia jubilat feia anys i el seu lloc l’ocupava Enrico 
Ravagliatti, antic encarregat del taller— i va decidir anar a 
formar-se primer a França i després a Alemanya, d’on va tornar 
amb idees innovadores i preparat per posar-se al front del 
taller i convertir-lo en capdavanter a l’estat espanyol. Durant 

la seva carrera Gabriel Blancafort va realitzar més de cent 
orgues nous i una trentena de restauracions, fins que l’any 
1997 va deixar el taller en mans de l’Albert, un dels seu quatre 
fills, que ha continuat la tasca iniciada pel seu pare, però 
incorporant les noves tecnologies a un sistema de construcció 
que, en essència, ha variat molt poc als darrers segles, ja 
que els orgues continuen emetent el seu so característic 
fent circular l’aire de forma controlada a través de tubs 
perfectament harmonitzats.  

En l’actualitat, el taller Blancafort Orgueners de Montserrat 
dóna feina directa-ment a set persones, i de forma indirecta 
a moltes altres, entre les quals hi ha enginyers i tècnics 
especialistes de molt al nivell, ja que avui dia, tal com s’ha 
apuntat, els orgues incorporen elements d’alta tecnologia 
(informàtica, làser, simuladors, etc…) però que en definitiva 
l’únic que fan és optimitzar una tècnica que, per bé que 
sembli mentida, l’home va descobrir dos-cents anys abans de 
Crist. Avui dia un orgue pot incorporar sensors electrònics o 
programes de repetició automàtica de melodies prèviament 
enregistrades, però el funciona-ment bàsic no ha variat. Ara bé, 
la incorporació d’aquests nous ginys facilita el manteniment 
de l’instrument i també la precisió de certs elements a l’hora 
d’utilitzar-lo.  

A part del nou orgue de Montserrat, als darrers anys el taller ha 
realitzat o està realitzant altres importants obres, com l’orgue 
de l’auditori de Tenerife i una part del gran orgue de la Sagrada 
Família, que tenint en compte les excepcionals dimensions 
que tindrà la nau central del nou temple, necessitarà vuit mil 
tubs per sonoritzar-la adequadament; el doble dels tubs que 
inclou l’orgue de Montserrat.

El nou orgue de Montserrat, l’instrument  més emblemàtic dels construïts a Collbató

“Els monjos de Montserrat seguint amb atenció el
 procés de construcció.”

“  Una de les consoles del nou instrument.”

“ Vista superior de l’estructura completa del nou orgue.”

OLEGUER SERRA 

OLEGUER SERRA 

OLEGUER SERRA 

el reportatgeel reportatge
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L’Albert Blancafort afirma que l’ofici d’orguener comporta 
maldecaps, com tot en aquesta vida. La part menys gratificant 
potser és la burocràtica, però diu que la satisfacció final, 
quan l’obra ja està enllestida, compensa totes les penúries 
viscudes durant el procés de construcció, ja que l’orgue és 
un instrument que normalment queda per a la posteritat 
associat al nom de l’artesà que el va crear. Com que cada 
projecte és una nova experiència i els llocs on solen ubicar-
se els orgues, preferentment esglésies, són espais carregats 
d’història i sovint de llegenda, no falten les anècdotes. 
Alguna vegada s’han trobat amb fets insòlits que quasi els han 
abocat a reclamar els serveis d’un especialista en fenòmens 
paranormals; finalment, però, la tècnica i la lògica han acabat 
guanyant la partida a les bruixes. 

El nou orgue de Montserrat, l’instrument  més emblemàtic dels construïts a Collbató

“ La integració del nou orgue de Montserrat a la basílica és perfecta”

“Albert Blancafort rebent el reconeixement del Cardenal Bertone.”

“  L’equip de “Blancafort Orgueners de Montserrat” al complet.”

Tenint en compte que Collbató pot presumir de ser el municipi 
de l’estat espanyol amb més anys de tradició en la construcció 
d’orgues, fet que l’ha convertit en la meca dels orgueners, 
l’Albert Blancafort veu amb molt bons ulls la futura consolidació 
del Museu de l’Orgue de Collbató, que és previst que ocupi 
el local annex a l’oficina de Turisme, recentment rehabilitat. 
Blancafort està disposat a col·laborar perquè aquest nou espai 
no sigui només un lloc on es mostrin els distints components 
d’un orgue, sinó un espai on els visitants puguin descobrir i 
interactuar amb els elements que fan possible un dels sons 
més agradables creats per l’home. 

Més informació a www.orguesblancafort.com  

OLEGUER SERRA 
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La Junta de Govern Local (JGL) celebrada el passat 19 d’abril va aprovar l’adjudica-
ció dels treballs d’adequació de les franges de protecció front dels incendis forestals 
a Can Dalmases, que contempla el tram comprès entre el carrer Linde i l’avinguda 

de Pierola, entre la riera i les 
zones urbanes. Els treballs s’han 
adjudicat a l’empresa Fundació 
Inserció Laboral – FIL, per un 
import de 10.995,00 euros (iva 
no inclòs) finançats en un 40% 
per la Generalitat i en un 60% 
per l’Ajuntament de Collbató. 
Aquests treballs de protecció es 
realitzen cada any abans de l’ar-
ribada de l’estiu i enguany inclo-
uen com a novetat l’adequació 
de les franges amb fort pendent, 
com són els talussos de la riera, 
que fins ara no s’havien tractat. 

notícies notícies

La Junta de Govern Local (JGL) celebrada el passat 19 d’abril va aprovar l’adjudi-
cació de la campanya d’informació i sensibilització ciutadana per a la implantació 
de la recollida selectiva de fraccions orgànica i rebuig dels residus municipals pel 
sistema porta a porta, a l’empresa SM- Sistemes Ambientals, SL L’import de l’ad-

judicació és de 10.862,07 eu-
ros (iva no inclòs), finançats al 
100% per l’Agència de Residus 
de Catalunya. L’objectiu de la 
campanya és informar el veïnat 
de Collbató i també els genera-
dors de grans quantitats de resi-
dus orgànics dels avantatges del 
nou sistema de recollida porta a 
porta que començarà a aplicar-
se a partir del 28 de setembre 
d’enguany. Aquesta campanya 
informativa contempla actes 
informatius sectorials, cartells, 
pancartes i visites personalitza-
des tant als domicilis com als es-

tabliments generadors de residus orgànics (bars, restaurants, residències, etc…) 

La recollida d’escombraries 
porta a porta, més a prop

 “La recollida porta a porta farà que els clàssics 
contenidors d’escombraries desapareguin del 

paisatge urbà de Collbató”

La Comissió de Salut del Consell Escolar 
Municipal de Collbató va organitzar, el 
passat 19 de maig, el 1r Taller de Primers 
Auxilis. La proposta, que va comptar amb 
el suport de l’Ajuntament de Collbató i 

l’Institut Català de la Salut, anava princi-
palment adreçada a pares i mares i mes-
tres, i es va desenvolupar  a la Nova Sala 
Municipal. 

Taller de Primers 
Auxilis

Franges de protecció contra incendis

“Les franges de protecció, de 15 mts d’amplada, en 
cas d’incendi forestal eviten que les flames arribin 

als habitatges més propers”  

El dissabte 19 de juny comença la 
temporada 2010 a la Piscina Muni-
cipal, que enguany s’allargarà fins el 
dia 5 de setembre. Trobareu tota la 
informació relativa a preus, horaris, 
abonaments, cursets, etc…a la web 
municipal www.collbato.cat i a les 
oficines municipals.

Piscina Municipal. Temporada 2010

 “Piscina municipal de Collbató”

Collbató va tancar la consulta popular 
sobre la independència celebrada el pas-
sat 25 d’abril, amb els següents resul-
tats:  

Cens votants: 3.334
Participació:  744 (22,28%)  
Total vots SÍ: 669 (89,91%)
Total vots NO:  50 (6,73%)
Vots en blanc:  25 (3,36%) 

Resultats de la 
consulta sobre la 
Independència

 “Foto de família del grup de voluntaris 
que el passat 25 d’abril van organitzar la 

consulta popular a Collbató”
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L’alcaldessa de Collbató, Josefina Martínez, i la regidora de Promoció 
Econòmica, Concepció Alsina, han iniciat converses amb els empresa-
ris de la zona industrial Les Ginesteres, que han culminat amb la reunió 
celebrada el passat 26 d’abril a les dependències municipals. La troba-
da va comptar amb la presència de representants de gairebé totes les 
empreses instal·lades al polígon Les Ginesteres, la qual cosa posa de 
manifest l’interès dels empresaris per establir lligams de comunicació 
fluids amb el consistori.

Des que es va crear i consolidar aquest complex industrial —fa uns 
deu anys— és la primera vegada que empreses i Ajuntament es troben 
per tractar d’impulsar un projecte comú que permeti dignificar la zona, 
engegar polítiques locals d’ocupació, donar a conèixer els serveis mu-
nicipals a les empreses i convidar-los a participar més activament en 
la vida del poble seguint la iniciativa endegada per l’empresa Palson, 
que sol tenir presència activa en tota mena d’esdeveniments esportius, 
culturals i socials organitzats a Collbató.

L’Ajuntament de Collbató considera que establir aquesta relació és molt 
important per diversos motius, però sobretot per dinamitzar l’activitat 
econòmica al municipi. En aquest sentit, una de les propostes que es 
va posar damunt la taula consisteix a donar a conèixer a les empreses, 
de forma efectiva, els serveis de les petites empreses, professionals i 
autònoms del municipi (paletes, lampistes, fusters, jardiners, restaura-
dors, etc…) i també la possibilitat de signar contractes en pràctiques 
amb joves del poble i utilitzar de forma preferent la borsa de treball 
local.

En definitiva, es tracta de comunicar-se més i millor en benefici del 
profit comú, i més tenint en compte que alguns empresaris de Les Gi-
nesteres són veïns de Collbató i també que el propi Ajuntament aposta 
per l’activitat al polígon, on recentment ha construït la nau que ocu-
pen els Serveis Municipals.

L’alcaldessa Josefina Martínez s’ha mostrat molt satisfeta tant per la 
bona resposta a la crida com per la predisposició dels empresaris a ar-
ribar a acords profitosos. Una de les primeres mesures adoptades ha es-
tat la creació de l’associacio d’empresaris Les Ginesteres de Collbató. 

El compliment acurat dels dos plans de sanejament 
aplicats al municipi als darrers anys i la implementació 
d’una política pressupostària rigorosa i austera tant en 
l’anterior legislatura com en la present, han permès a 
l’Ajuntament de Collbató reduir a la meitat els 7 mili-
ons d’euros de deute acumulat existent el 2004, ja que 
l’evolució de les finances locals indica que a finals del 
present 2010 el deute municipal s’haurà situat al vol-
tant dels 3,5 milions i el dèficit a zero, una xifra infini-
tament més raonable que l’anterior, tenint en compte 
l’increment de la població i les xifres pressupostàries 
actuals, molts superiors a les de fa sis anys.

L’Ajuntament ja ha presentat els comptes munici-
pals de l’any 2009 amb un resultat de superàvit de 
454.282,13 euros, estalvi net positiu, i amb uns ratis 
d’endeutament que, si bé cal continuar en la línia de 
rebaixar-los, estan per sota dels límits a partir dels 
qual caldria la tutela financera de la Generalitat de 
Catalunya. Per tant, l’Ajuntament de Collbató compleix 
amb els indicadors de solvència econòmica que dema-
na la Llei d’Hisendes Locals així com la llei d’Estabili-
tat Pressupostària.

La regidoria d’Hisenda es mostra molt satisfeta amb 
la millora de la situació de les finances locals, és per 
això que, sense llançar les campanes al vol, presenta 
un futur engrescador i fins i tot lleugerament optimis-
ta, sobretot si es té en compte l’important increment 
patrimonial que assolirà Collbató amb la creació del 
Parc Empresarial Les Ginesteres, del qual formarà part 
en qualitat de copropietari. 

El deute Municipal es re-
dueix a la meitat

En sis anys, l’Ajuntament de Collbató ha 
passat dels 7 milions d’euros de deute 
del 2004 als 3,5 milions d’enguany. 

“Reunió a la nova sala d’actes municipal, entre els empresaris de la zona 
industrial Les Ginesteres i representants de l’Ajuntament de Collbató”

L’Ajuntament i els empresaris del 
Polígon les Ginesteres 

uneixen esforços
Des que es va crear aquest complex industrial, és 
la primera vegada que empreses i Ajuntament es 
troben per tractar d’impulsar un projecte comú.

notícies notícies
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Durant el dissabte 29 de maig les àrees de Serveis Socials 
i Educació de l’Ajuntament de Collbató han organitzat una 
jornada solidària popular, que amb el títol de FEM DISSABTE A 
COLLBATÓ, ha tractat d’eliminar, en la mesura del possible, el 
gran nombre de pintades i brutícia que darrerament han anat 
apareixent a diferents punt del municipi, amb la mala imatge 
que això comporta tant de cara al veïnat de Collbató com pel 
que fa als visitants. La crida ha comptat amb la participació 
de nombrosos veïns i veïnes del poble de totes les edats, i 

gràcies al seu esforç s’han pogut deixar en condicions espais 
públics força malmesos com les zones de lleure de Les Illes, 
la Font del Còdol, el carrer Rosselló o el pas de vianants de 
l’autovia A2, entre d’altres.   

Fem dissabte a Collbató

Exposició orientativa al SES 
Collbató

 “Un grup de voluntaris deixant novament en condicions la zona 
verda de Les Illes, un dels espais més castigats pels grafiters 

incívics”  

 “Edifici de la Secció d’Ensenyament Secundari (SES) de Collbató, 
a la urbanització El Pla del Castell”

Durant el mes de maig el SES Collbató ha acollir l’exposició 
“Després de l’ESO... què?” La mostra ha estat cedida per 
l’Oficina de Pla Jove de la Diputació de Barcelona, i ha ofert 
informació sobre el ventall de possibilitats formatives exis-
tents un cop finalitzada l’ESO.

Al mateix temps, s’han realitzat dos tallers destinats a oferir 
un grau més elevat d’informació als joves: 1) Taller d’orien-
tació acadèmica i professional 2) Com i on cercar feina
Els dos tallers estan inclosos en el catàleg d’activitats de l’Ofi-
cina de Pla Jove i estan subvencionats per la Diputació de 
Barcelona.

Record per : 
JOSEP SOLER I LLACUNA

El passat dia 17 de 
març 2010, ens va dei-
xar el nostre estimat 
Josep, infatigable col-
laborador en els últims 
anys de la nostra Penya 
Blaugrana Collbató.
Queden en el pensa-
ment de tots nosaltres 
un seguit de records i 
imatges on es reflecteix 
el seu entusiasme per-
què totes les activitats 
de l’Entitat estiguessin 
sempre a l’alçada d’una 
gran Penya Blaugrana.

Així va arribar a poder celebrar amb tots nosaltres, el no-
vembre del any passat,  la celebració del X Aniversari de la 
Penya.

Gràcies per tot “Josep”  i ................... VISCA EL BARÇA.

Socis de la Penya Blaugrana Collbató

Des del passat mes de 
maig l’Erika Blancas és 
la nova arquitecta mu-
nicipal de Collbató, en 
substitució de Josep Pre-
gonas, que després de 35 
anys d’exercici del càrrec 
li ha arribat l’hora de ju-
bilar-se. La nova tècnica 
municipal ha accedit a la 
plaça a través del concurs 

públic celebrat a primers d’any per dotar aquest lloc de treball, 
que a partir d’ara serà de dedicació completa, ja que ateses les 
dimensions assolides pel municipi de Collbató als darrers anys, 
l’equip de govern municipal considera que és necessària la figura 
d’un tècnic que vetlli tant per la correcta emissió de llicències 
d’obres majors i menors com pel bon compliment de les normes a 
peu obra, i que al mateix temps aquesta mateixa persona gesti-
oni el tema planificació, sobretot de cara a la propera revisió del 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). L’Erika Blancas té 30 
anys, és de l’Ametlla del Vallès i es va llicenciar en Arquitectura 
a la UPC el 2004. Tot i la seva joventut, aporta dos màsters, un 
en Gestió Urbanística i un altre en Valoració Immobiària, i també 
experiència al sector públic, com a arquitecta als ajuntaments 
de Les Franqueses i Mataró. En l’àmbit privat, també ha treballat 
exercint funcions de directora de projectes. Amb la incorporació 
de la nova tècnica l’atenció al públic també serà més flexible, ja 
que incorpora horari de matí i de tarda. Nou horari arquitecta 
municipal:..............

Erika Blancas, 
nova Arquitecta Municipal

“Erika Blancas, nova arquitecta
 municipal de Collbató”

“Josep Soler representant la Penya 
Blaugrana de Collbató a la fira 

d’entitats”
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VIATGES FAMILIARS ESTIU 2010

L’estiu ja es aquí, queda ben poc per a que les famílies pugeu gaudir de les vostres merescudes vacances. 

El que aquest any os proposem a MARCEN VIATGES, es gaudir de unes vacances per Àfrica, una destinació econòmica 
on podeu anar a llocs com Gambia a partir de 590 € una setmana, o també anar al Marroc a partir de 490€ una set-
mana. També podeu gaudir de un creuer pel Mediterrani, on podreu visitar per la costa Italiana les ciutats de Roma, 
Florència i Nàpols entre d’altres, per les famílies mes agosarades tenim creuers de 12 dies per les Illes Gregues i 
el Carib, fins i tot podeu marxar 23 dies de creuer on començareu el vostre viatge a Gènova per poder-lo finalitzar 
a Durban (Sud-àfrica), tenim les millors companyies de creuers com MSC, NCL i Royal Caribbean, entre d’altres. El 
viatge dels menors de 18 anys pot ser de franc.

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

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

Aquest any tenim una selecció de viatges a les nostres oficines per poder gaudir de unes molt bones vacances a Cantàbria, Galicia, 
Portugal, Rússia, Praga, Viena, Budapest i Egipte.

I aquest any de regal tindreu una maleta pel vostre viatge.

Si vols rebre mes informació, pots fer-nos una visita o trucar per telèfon. 

També et pots donar d’alta al nostre web www.marcenviatges.com on rebràs informació d’ofertes puntuals.

El municipi francès de Cazères -agermanat des de fa més 
de vint anys amb Collbató- celebra la seva festa major per 
Corpus. És per això que, com en anteriors ocasions, una re-
presentació d’autoritats i veïns de Collbató ha anat fins al 
petit poble de la regió francesa de Midy-Pirennes com a con-
vidats especials. Enguany, la representació collbatonina s’ha 
incrementat notablement amb els membres de la coral de 
l’Escola de Música d’Esparreguera -de la qual depèn Collbató-
, ja que el programa d’actes incloïa sengles concerts tant a 
la sala d’actes municipal com a l’església del poble, on cada 
any celebren una tradicional missa en la que no hi falten els 
cants corals. 

Durant l’estada, com és costum en els veïns del poble ager-
manat, la delegació local ha rebut tota mena d’atencions, 
ja que l’alcalde fins i tot havia programat per a l’ocasió una 
visita guiada per ell mateix, a través de totes les actuacions 
realitzades pel seu equip als darrers temps. Dóna la casua-
litat que tant l’anterior alcalde de Cazères, Gaston Escudé, 
com l’actual, Michel Oliva, són descendents de catalans, és 
per això que el tracte resulta molt proper, fins el punt que 
l’actual batlle es va atrevir a fer la visita guiada en català, ja 

Festa Major de Cazères 2010
que ha heredat del seu pare, fill de Banyoles, el coneixement  
de la nostra llengua.

En representació de l’Ajuntament de Collbató, van viatjar fins 
a Cazères la primera tinent d’alcalde, Ana Úbeda, la regidora 
Concepció Alsina i el regidor Dani Casas.  

“Panoràmica del municipi francès de Cazères, agermanat amb 
Collbató des de fa 22 anys”
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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

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb la col·laboració de 
nou destacats espais turístics de la comarca,  ha posat en marxa 
una nova acció de promoció adreçada a les famílies.

Es tracta d’un cupó amb descomptes i promocions que es lliurarà 
a cada escolar o estudiant que visiti qualsevol dels recursos parti-
cipants. La finalitat és animar a les famílies a descobrir-los, amb 
l’objectiu que aquesta nova acció es tradueixi amb un increment de 
visites a les destinacions del Baix Llobregat. Els resultats serviran 
com a experiència pràctica per enfocar futures accions de promoció 
dels recursos turístics del nostre territori.

Espais que participen en la campanya: 1) Colònia Güell, 2) Canal 
Olímpic de Catalunya, 3) Espais Naturals del Delta del Llobregat, 4) 
Parc Arqueològic Mines de Gavà, 5) Coves del Salnitre de Collbató, 
6) Catalunya en Miniatura, 7) Museus d’Esplugues, 8) Termes Roma-
nes de Sant Boi, 9) Museu AGBAR de les Aigües.

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

ServeisLa Comarca es dóna a conèixer

“Les Coves del Salnitre de Collbató formen part de l’oferta turística  
preferencial de la comarca del Baix Llobregat”

La iniciativa pretén donar a conèixer els princi-
pals llocs d’interès del Baix Llobregat  als ma-

teixos habitants de la comarca.
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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

La vida quotidiana de la Sara 
Aicart no té comparació amb 
l’existència  de luxe i grans 
ingressos que envolta els es-
portistes d’elit dels esports de 
masses; la seva vida és com la 
de qualsevol altra persona que 
després de treballar practica un 
esport. No hi ha dubte, però, 
que la Sara obté un notable 
rendiment del seu temps lliure, 
ja que l’any 2007 va obtenir el 
campionat d’Espanya d’escalada 
en bloc —la seva especiali-
tat— i el passat 20 de març es 
va proclamar sotscampiona, la 
qual cosa té força mèrit, perquè 

mantenir-se en aquest nivell treballant al mateix temps en una 
oficina suposa un esforç més que considerable.

L’Oficina de Turisme de 
Collbató ocupa bona part 
de la vida de la Sara. Ella 
diu que és una feina que 
li agrada perquè és una 
ocupació poc monòtona 
i en certa mesura una 
mica relacionada amb el 
seu món, doncs són molts 
els escaladors foranis 
que passen per l’Oficina 
de Turisme de Collbató 
buscant informació so-
bre les múltiples opcions 
que ofereix la muntanya 
de Montserrat. D’alguna 
manera, doncs, l’experi-
ència i els coneixements 

de la Sara com a escaladora, reverteixen en la feina que realit-
za, la qual cosa sempre és un al·licient.

La Sara ha heretat del seu pare l’afició a l’escalada però també 
una constitució lleugera i alhora forta que li permet enfilar-se 
com una aranya per parets impossibles que a la majoria ens 
provocarien vertigen. Té la sort, també, de poder menjar tot 
allò que li ve de gust sense haver de patir pel sobrepès, perquè 
ella sempre es manté al voltant dels 45 Kg. Certament, mante-
nir la línia sense haver de sotmetre’s a dieta és una sort, però 
que ningú no es pensi que practicar l’escalada en bloc és un 
esport que no requereix sacrifici. Ben al contrari: mantenir-se 
en el nivell de l’alta competició —la Sara fa set anys que s’hi 
manté—  exigeix un mínim de dues hores diàries d’entrena-
ment a més de competir amb regularitat. 

Assistir a competicions és bàsic per a qualsevol esportista de 
nivell, però en el cas dels esports minoritaris el cost dels des-

plaçaments i les dietes 
l’únic que fa és incre-
mentar el sacrifici perso-
nal del propi esportista. 
En el cas de la Sara, el 
fet que a casa nostra no 
li facilitin gaire les coses 
en aquest sentit, ha fet 
que hagi hagut de bus-
car-se les garrofes com-
petint amb la federació 
de l’Aragó, on, si més 
no, li  subvencionen els 
desplaçaments.

Malgrat totes les dificul-
tats, als seus 27 anys la 
Sara es mostra satisfeta 
amb el seu palmarès i 
té la intenció de con-
tinuar competint fins 
els 35 anys. Sempre, és 

clar, que les lesions no 
li juguin una mala pas-
sada. Afirma, però, que 
malgrat les aparences, 
l’escalada en bloc no és 
un esport especialment 
perillós, i les  lesions, 
quan es produeixen, són 
degudes al sobreesforç 
més que no pas als cops 
o les caigudes.  Quan li 
preguntem què farà quan 
finalitzi l’etapa com-pe-
titiva, diu que alesho-
res li quedaran moltes 
muntanyes naturals per 
escalar d’una forma més 

tranquil·la; sense pres-
ses ni pressions. 

Sens dubte, la Sara és 
una alpinista 100% vo-
cacional i dotada d’una 
voluntat de ferro. És per 
això que cal felicitar-la 
pels èxits assolits i en-
coratjar-la a continuar 
endavant amb la pràctica 
d’un esport tan atractiu 
com és l’escalada.   

“Sara Aicart, escaladora”

Sara Aicart, informadora turística i esportista d’elit
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A les Oficines Municipals 
( Urbanisme)

Informa’t

ó  www.collbato.cat


