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notícies destacades
“Josefina Martínez, alcaldessa i titular de l’àrea d’Acció Territorial”.

Collbató posa en marxa l’hotel d’entitats

Tot i que la proposta de crear un hotel d’entitats locals va néixer fa 
ja uns quants anys,  la idea de l’Ajuntament de Collbató era ubicar 
aquest nou equipament directament en el Casal quan aquest estigui 
completament acabat a nivell interior, on hi ha previst ubicar-hi di-
versos equipaments al voltant de la Biblioteca Municipal, que serà 
l’equipament central.  

No obstant això, l’alliberament del Casal 
per part dels Serveis Municipals, que s’han 
traslladat a la nova nau construïda a Les 
Ginesteres, i la posada en marxa del nou 
CEIP Mansuet el proper setembre, la qual 
cosa permetrà alliberar l’antiga escola, 
permet reorganitzar els espais municipals 
i al mateix temps encarar la finalització 
del Casal a curt-mig termini.
Mentre arriba aquest moment, i aprofitant 
que l’edifici de l’antic ajuntament queda-
rà completament alliberat amb el trasllat 
de l’Escola de Música a l’edifici de les 
antigues escoles, l’equip de govern i les 
entitats del poble han acordat destinar 
aquest edifici de tres plantes del carrer 
Pau Bertran a cobrir les funcions d’hotel 
d’entitats provisional.    

Aquest nou equipament municipal permetrà a les entitats locals dis-
posar d’una seu social estable, sala de reunions, servei general d’ad-
ministració, etc…, fet que revertirà en una major coordinació entre 
les pròpies entitats i una major fluïdesa en les relacions d’aquestes 
amb el Consistori. 

La intensa activitat social generada a Collbató converteix en necessària la 
implantació immediata d’aquest nou equipament municipal.

Al mateix temps que s’han iniciat les accions per posar en marxa 
l’hotel d’entitats, l’Ajuntament també ha redistribuït els espais pú-
blics que utilitzen regularment les entitats esportives locals. En el 
cas dels centres educatius, la utilització dels espais serà sempre fora 
de l’horari escolar.
La distribució és la següent:
-Els espais esportius interiors del CEIP La Salut (gimnàs gran i petit) 
seràn utilitzats per l’entitat D8N8. 
-La sala d’activitats de la Llar d’Infants l’Abellerol serà utilitzada per 
les classes de pilates i body-balance.
-L’edifici de l’antiga escola del passeig de la Fumada, serà utilitzada 
per les classes de gimnàstica de la gent gran.
-Les instal·lacions esportives del nou CEIP Mansuet —que es posarà 
en marxa el proper mes de setembre— serà utilitzat pel Club Tennis 
Taula Collbató, Karate Do-Kai, bàsquet, esports en família i les activi-
tats programades per l’AMPA del nou centre educatiu.
  -Mentre durin les obres de cobriment de la pista poliesportiva mu-
nicipal de l’avinguda Centenari, el Centre d’Esports Collbató utilitzarà 
les instal·lacions esportives municipals de Can Dalmases i la pista 
exterior del CEIP La Salut, que compartirà amb el Club de Patinatge 
de Collbató.
-Per la seva banda, els alumnes de secundària del SES Collbató com-
partiran el recentment remodelat camp de futbol municipal del Bosc 
del Misser amb el Club d’Atletisme de Collbató.   
Amb aquestes actuacions l’Ajuntament de Collbató considera que s’es-
tà oferint als veïns del municipi l’oportunitat d’escollir entre un ampli 
ventall d’activitats socials, culturals i esportives.   

“L’Ajuntament vell, al 
carrer Pau Bertran, seu 
de l’hotel d’entitats de 

Collbató”

Collbató inicia la revisió del POUM

Enguany, el municipi de Collbató ha iniciat la revisió del Pla d’Orde-
nació Urbanística del Municipi (POUM). Aquesta actuació no obeeix 
als motius clàssics, que generalment tenen a veure amb manca de sòl 
edificable o necessitat de regular determinats espais. Aquests no és el 
cas de Collbató, ja que en l’actualitat al municipi hi ha 600 parcel·les 
edificables buides. Si s’ha plantejat revisar el POUM és perquè l’an-

terior és de mitjans dels anys 80 i cal actualitzar-lo incorporant les 
directrius i recomanacions que contemplen les diagnosis realitzades 
al municipi als darrers anys, bàsicament el Pla Estratègic Integral i 
l’Auditoria Ambiental. Hem de preveure un model de poble molt més 
sostenible, perquè els temps i les necessitats han canviat i allò que 

als anys 80 era imperatiu ara ha passat a segon terme, i viceversa.
Un pilar bàsic de la revisió d’un POUM és la participació ciutadana. 
Generalment aquesta participació comença a ser efectiva quan l’equip 
redactor presenta una primera proposta que se sotmet a discussió. 
En el nostre cas, però, s’ha optat per la participació integral des del 
primer moment; això obliga a programar més reunions i a intesificar 
el debat, però la compensació és que queda garantit el caràcter es-
tríctament democràtic del procediment.
En aquests moments els treballs de revisió del POUM estan en la 
fase inicial, tot just s’ha elaborat un document preliminar amb una 
diagnosi i una sèrie d’estratègies a seguir. Aquest document es va 
presentar als distints grups polítics municipals el passat 19 de juliol, 
a càrrec de representants de la Diputació de Barcelona i l’empresa 
GMG Plans i Projectes, que és l’encarregada de realitzar els treballs 
de revisió. 
A partir d’aquí, es començarà a informar la població, amb el reparti-
ment porta a porta d’un fullet explicatiu i la publicació d’informació 
als mitjans municipals (web i revista Collbató Informa). El proper 9 
de setembre hi haurà una sessió informativa oberta a tothom i el 2 
d’octubre s’ha programat un taller participatiu. 
S’nformarà puntualment d’aquests actes i s’enviarà a tothom un full 
on aquells qui ho vulguin podran inscriure’s per formar part de les 
distintes comissions de participació ciutadana.  
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Salvador Valls, regidor d’Esports, Recursos Humans i Seguretat.

El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del 
territori, i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 

valors paisatgístics,  històrics i culturals, amb la finalitat de garantir la qualitat de vida 
de les generacions presents i futures.



�

Editorial

2  Notícies  destacades /  3  Editorial  /  
4  Opinió GPM  /  5  a 14  notícies / 
14  Agenda i telèfons  / 15  Gent de Collbató

Edita:   Ajuntament de Collbató
Continguts: Servei de Comunicació de  
   l’Ajuntament de Collbató
Redacció:    Joan Sanz Bartra 
Maquetació: Iniciatives Comercials d’Olesa SL
Impressió:   Imprimeix S.L.
Fotografies: Arxiu Fotogràfic Municipal

“Tenim en perspectiva 
molta feina en matèria de 
participació ciutadana; 
per un cantó, les sessions 
informatives i els tallers 
participatius del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), i per 
l’altra, la implantació del 
sistema de recollida d’es-
combraries porta a porta.”

Josefina Martínez
   -alcaldessa-

Amb l’arribada de la part central de l’estiu la vida canvia. Les temperatures superen 
generosament els trenta graus, la xafogor es converteix en omnipresent i la presèn-
cia imminent de les vacances de l’agost ralentitza la majoria d’activitats.

L’Ajuntament, però, no tanca per vacances. Durant els mesos de juliol i agost cal 
preparar la Festa Major i també les activitats que coincideixen amb l’inici del nou 
curs escolar, polític i social. 

A tot això cal afegir-hi la manca generalitzada de pressupost i les retallades de 
darrera hora, la qual cosa ens obliga a fer les coses amb més imaginació i voluntat 
que en anteriors ocasions. La Festa Major és una festa integradora que té el deure 
d’incloure activitats variades per a persones de totes les edats, per tant cal orga-
nitzar-se per oferir un programa ajustat i al mateix temps decent.

Per altra banda, la propera tardor es presenta intensa. No pas per pròpia voluntat, 
sinó perquè les circumstàncies manen. Tenim en perspectiva molta feina en matè-
ria de participació ciutadana; per un cantó, les sessions informatives i els tallers 
participatius del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), i per l’altra, 
la implantació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta. Es tracta de 
dues novetats que per la seva importància ens obliguen a demanar-vos la vostra 
implicació personal.  

A part, el proper mes de setembre inaugurarem el nou CEIP Mansuet, que permetrà 
traslladar els alumnes de l’actual CEIP Collbató, ubicat provisionalment a les an-
tigues escoles del Passeig de la Fumada. Es tracta d’una molt bona notícia, però 
hem de tenir present que el trasllat i la reorganització dels espais municipals que 
quedaran lliures generaran feina extra, que caldrà afegir al seguiment d’altres actu-
acions previstes per a aquest mateix període: la coberta de la pista poliesportiva, la 
rehabilitació final del Casinet, l’adeqüació de l’entorn del Molí de l’Oli, etc…

Evidentment, tota aquesta feina la fem amb molt de gust i complint amb el com-
promís adquirit amb el poble de Collbató, que és qui ens el seu dia ens va fer con-
fiança. L’any vinent toca renovar aquesta confiança i la nostra voluntat és complir 
al màxim amb els compromisos adquirits i transmetre que allò que no s’ha pogut 
fer no ha estat pas per manca de voluntat o de capacitat, sinó perquè la força 
major —i el sentit de la responsabilitat— ens han obligat a variar el rumb a mitja 
travessia.

Dit això, no ens resta més que desitjar-vos unes bones vacances i que a la tornada 
gaudiu de la Festa Major 2010.

Josefina Martínez
-alcaldessa- 

sumari

ACTIVITATS D’ESTIU
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L’Ajuntament entre altres te la mis-
sió d’oferir serveis al poble i als seus 
ciutadans  -els militants del PSC-PSOE 
anomenen “serveis a les persones” 
obrint bé la boca- d’aquest serveis 

uns en són en competència, altres assimilats, voluntaris, 
compartits etc.

Quan un ciutadà demana a l’Ajuntament que netegin els contenidors afectats i 
rodalies pot rebre un  seguit de respostes positives o no, que poden portar o no 
cap una acció de neteja més o menys ràpida i eficaç, o no, a sort o qui toca...

Sigui com sigui aquest ciutadà es queda amb alguna d’aquestes sensacions: No 
sap si li han fet un favor, si en tenia dret, si no li han fet cas, si se l’han tret 
de sobre, o si no ho dic no ho fan... I majoritàriament pensem: pago els meus 
impostos ergo tinc dret a un bon servei.

Creiem que aquesta forma d’actuar tant poc clara fomenta la desafecció política 
i ciutadana, ja que mai sabem si a una cosa en tenim dret ni quin  grau d’acom-
pliment del servei hem d’exigir. A més de la impossibilitat d’instaurar controls de 
qualitat.

A CIU volem que el contracte que té l’Ajuntament amb els ciutadans sigui clar i 
concís. Per aquesta raó exigim a l’Ajuntament que publiqui el Catàleg de Serveis 
que té assumit, quin és el cost i com es paga: impostos, subvencions... El grau de 
compliment i la qualitat a la vista de tothom. No pot ser que els serveis munici-
pals siguin com Bombers que en situació d’emergència corren a apagar foc.

En un atac d’eufòria electoral, alguns polítics han promès, buf¡ el cel. Aquestes 
propostes no tenen base financera regular i seguir portant-les endavant són un 
maldecap per a les finances municipals. Així, de quan en quan llencen globus 
sonda per rebaixar aquests serveis que ja  no els hi són electoralment rendibles.

Ara amb les eleccions al Parlament vindrà (si no ho endarrereixen per enèsima 
vegada) la recollida selectiva de brossa.  L’èxit d’aquest desplegament depèn 
entre altres coses  de la afecció o desafecció ciutadana.

Ramon Ferrer i Jané
Alcaldable CIU 2011

Cada vegada més la dona s´està posicionant 
en aquesta societat i s´està fent valer com 
mereix. Però realment hi ha un equilibri en 
tots els àmbits? Doncs no. Està clar que continuen existint situ-
acions en les que la dona es veu en desavantatge o discriminació 
pel simple fet de ser-ho.
 Potser la societat actual està avançant cap a una igualtat 
entre homes i dones, formalment, però la realitat segueix sent 
diferent. Qui té la culpa? L´home? La dona? La societat??? Potser 
cadascú de nosaltres en té part de culpa.
 Què és el que s´ha de fer per cada cop més  aconseguir 
llocs de responsabilitat, tant públics com privats? Què s´ha de fer 
per aconseguir una bona coordinació i enteniment? Lluitar. 
 La societat femenina d´avui en dia no és com la d´abans 
en que la major part de les dones podien dur un ritme de vida que 
actualment és difícil d´imaginar. Però si som capaces de tirar en-
davant amb tot, també hem d´aconseguir que se´ns escolti i se´ns 
respectin les opinions.   
 Ser dona no és ni millor ni pitjor que ser home; simple-
ment és diferent. Pensem diferent, actuem diferent, sentim dife-
rent...i és per això que hem de mostrar la nostra identitat. 
 Des d´aquí us animo, dones de Collbató, que opineu, de-
cidiu i lluiteu pel vostre poble, perquè amb el temps els vostres 
fills i filles sentiran orgull de les seves mares. Perquè en un futur 
poguem dir “les dones també hem aixecat Collbató”.
Aprofito per desitjar-vos una bona Festa Major des del grup 
d´ERC.

Imma Vidal
Militant d’ERC Collbató

L’Ajuntament ha iniciat el nou Pla General, el 
POUM, que definirà com serà Collbató els propers 
anys en aspectes tan essencials com creixement, 
equipaments, habitatge públic, qualificació i regu-

lació del sòl, etc. 

Ells asseguren que el POUM es farà “amb la màxima participació”, 
però ens ho podem creure? No, revisem el seu historial de par-
ticipació ciutadana: no van voler cap Reglament de Participació 
Ciutadana, van considerar que els veïns no estan capacitats per 
opinar sobre els pressupostos, han evitat convocar el Consell de 
Medi Ambient, han dissolt la Comissió de Mobilitat, s’han fet els 
sords a l’opinió de 1200 veïns i del propi Consell de Medi Am-
bient en un tema tan transcendental com l’ampliació de la Zona 
Industrial, i pretenen aprovar una Ordenança Cívica sense consul-
tar la gent. Ara per ara, a l’Ajuntament de Collbató la participació 
ciutadana no arriba als mínims exigibles en democràcia i es fa 
“per cobrir l’expedient”.

En un projecte tan important com aquest, la participació és vital 
fins i tot abans de la diagnosi inicial. Aquesta vegada esperem 
fets reals amb la creació de comissions de treball on puguin parti-
cipar tots els veïns interessats. Començant per deixar en suspens 
l’ampliació de la zona industrial fins a les conclusions del procés 
participatiu del POUM i continuant per assumir les directrius de 
l’Auditoria Ambiental elaborada de forma realment participada. 

Des del GIC exigim que es formin comissions de treball obertes i 
vinculants per al POUM, i us animem a tots a participar-hi. Ens hi 
juguem el futur del poble. 

Governar amb rigor, responsabilitat i sentit de la realitat 
és dur i una mica més complicat del que sembla. I més 
en els temps que corren, que les males notícies abun-
den més que les bones. Per això, quan des del govern 
local tenim ocasió d’oferir una notícia  satisfactòria al 
poble, ho fem amb alegria.  

Darrerament hem ofert dues bones notícies; ambdues de tipus econòmic. 
La primera, la reducció del deute municipal de 7 a 3,5 milions d’euros en 
cinc anys; i la segona, l’atorgament d’un important crèdit que sens dubte no 
hauria arribat —com alguns afirmen de forma interessada—, en el cas que 
la primera notícia no fos certa. 
Diguin el que diguin les veus interessades, aquesta fita econòmica —de 
vital importància per al futur de Collbató—, s’ha aconseguit amb l’esforç i el 
recolzament d’una majoria de ciutadans i ciutadanes del poble, liderats, per 
mandat electoral, per un govern socialista. I si algú té dubtes respecte a la 
major solvència del Consistori, que pregunti als proveïdors, que ara cobren 
puntualment i abans ni tan sols sabien si cobrarien. No es pot negar l’evi-
dencia.
Vist des del punt de vista estricte d’un partit polític, aquest esforç col•lectiu 
demana un sentit ferm de la responsabilitat, per governar pensant sempre 
en l’interès general i no en el rèdit electoral, ja que moltes vegades aquest 
exercici va acompanyat de la renúncia i de la presa de decisions impopulars.
El nostre grup ha demostrat un rigor en la gestió que està oferint ja els 
seus fruits, perquè el municipi pot enfrontar-se a l’actual crisi econòmica 
des d’una posició sòlida que ens converteix en més forts. D’aquesta manera 
podem dedicar tot l’esforç que som capaços de generar, a lluitar contra els 
efectes de la crisi, activant l’economia i l’ocupació local des dels àmbits més 
modestos i immediats fins als projectes més ambiciosos, com el Parc Empre-
sarial Les Ginesteres, que tot i haver patit infinitat de traves de tot tipus per 
part del GIC, ha arribat sencer a la recta final per convertir-se en una solució 
econòmica realista i factible per al municipi de Collbató i els seus habitants.  

LES DONES TAMBÉ DECIDIMQuin Collbató volem?

La responsabilitat de governar
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Ana Úbeda, regidora d’Hisenda, Urbanisme i Medi Ambient

Un ramat d’entre 45 i 60 vaques de raça bruna dels Pirineus 
ha començat a pasturar per una nova zona de la muntanya de 

Montserrat, a l’espai del 
coll de Can Massana al 
Bruc. L’Obra Social de 
Caixa Catalunya va pre-
sentar ahir el projecte 
Guardabosc-Montserrat, 
que pretén controlar de 
manera natural l’excés 
de sotabosc per prevenir 
el risc d’incendi. El pro-
jecte ja fa vuit anys que 
es va posar en marxa a 
diferents finques de la 
cara nord de la muntanya, 

i amb la incorporació d’aquesta àrea de pastura s’espera arribar 
fins al 2012 a una zona de prop de 900 hectàrees. Aquesta àrea de 
prats i pastures, inclosa dins dels del Parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat, ha de funcionar com a franja de seguretat en cas 
d’incendi forestal.

Ramat de vaques pasturant a 
les rodalies de Montserrat

El Ple de 21 de desembre de 2009 
va aprovar inicialment l’Ordenan-
ça Municipal per l’Estalvi d’Aigua a 
Collbató. Amb posterioritat es va 
exposar públicament el text íntegre 
durant el període que estableix la 
llei. En no haver-se presentat cap 
al·legació en contra, la nova orde-
nança va entrar en vigor el passat 
29 de juny de 2010.   

El text íntegre de l’ordenança és pot 
consultar i/o descarregar a la web 
municipal www.collbato.cat (Anun-

cis i Edictes) i comença amb el següent preàmbul: 

“El creixent convenciment per caminar cap a un desenvolupament 
més sostenible on l’ús racional de l’aigua en sigui una part d’im-
portància indiscutible, està esdevenint un objectiu primordial de 
l’acció de tots els poders públics. L’aigua és imprescindible per a la 
vida però les persones no en son les úniques beneficiàries: l’aigua 
és, alhora, medi i recurs”.

Aprovada la nova ordenança 
d’estalvi d’aigua

El 2010 tots els municipis de Catalunya han de posar en marxa la 
recollida de la matèria orgànica separada de la resta de residus. 
Tant el Ple del Consell de Medi Ambient com el Ple Municipal, van 
acordar en el seu dia, per unanimitat, que el sistema més apropiat 

per Collbató era el porta 
a porta.

Amb aquest sistema 
s’acaba definitivament 
amb l’hàbit de llançar 
totes les escombraries 
en un mateixa bossa, ja 
que l’empresa encarrega-
da de fer el servei només 

s’emporta la fracció orgànica i el rebuig. La resta de deixalles 
caldrà separar-les i dipositar-les als contenidors de vidre, plàstics 
i paper o bé portar-les a la deixalleria. Els contenidors amb rodes 
on fins ara es dipositaven les bosses, desapareixen definitivament 
a partir del moment que entri en funcionament el nou sistema.

Recollida de residus amb el sistema porta a porta

Amb l’objectiu de facilitar al màxim la informació veïnal, s’ha pre-
vist una intensa campanya informativa, subvencionada per l’Agèn-
cia Catalana de Residus, que durà a terme l’empresa SM-Sistemes 
Mediambientals. La campanya inclou enquestes telefòniques prè-
vies, actes informatius puntuals a tots els nuclis del municipi, 
cursets d’autocompostatge, entrega de documents explicatius di-
rectamente al domicili, xerrades exclusives per als grans produc-
tors de matèria orgànica (bars i restaurants, menjadors escolars, 
comerços, etc…), tallers pedagògics escolars, la implantació tem-
poral d’un informador ambiental permanent a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de l’Ajuntament i també d’un estand mòbil que es situ-
arà als llocs més transitats del municipi. Per descomptat, també 
s’entregarà a tothom un fulletó explicatiu on es detallarà tota la 
informació relativa al procés.

Finalitzada la campanya, es realitzaran controls aleatoris dels 
materials dipositats a les bosses d’escombraries, per valorar-ne 
els efectes, i s’enviaran notes informatives als domicilis on es 
detectin irregularitats, fins aconseguir l’òptim desenvolupament 
del sistema. 

L’àrea de Medi Ambient inicia una campanya d’informació i sensibilització 
ambiental per implantar la recollida de la fracció orgànica amb el sistema 

porta a porta.

 “Ramat de vaques pasturant per les 
rodalies de Montserrat”
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L’Ajuntament de Collbató ha presentat els esborranys del projecte d’adeqüació de l’ex-
terior del Molí de l’Oli, un edifici municipal recentment restaurat, que en un futur 
immediat acollirà el Centre d’Interpretació de l’Oli de Collbató. El projecte d’urbanit-

zació d’aquest solar con-
templa diverses actua-
cions d’obra i jardineria 
que el convertiran en un 
espai d’ús públic. Abans 
d’elaborar el projecte de-
finitiu, l’Ajuntament  ha 
mostrat els esborranys 
als representants de  
l’AAVV del Casc Antic de 
Collbató, per recollir les 
seves aportacions i in-
corporar-les al document 
final. En les imatges 
adjuntes es pot apreci-
ar l’aspecte actual del 
conjunt, juntament amb 
la proposta d’adeqüació. 

Els diners que s’invertiran en aquesta actuació -finançada majoritàriament per la Dipu-
tació de Barcelona-, s’han de destinar forçosament a realitzar obres, i el Consistori ha 
optat per destinar-los a obres de millora del Casc Antic.  

Adequació de l’espai exterior 
del Molí de l’Oli

“Aspecte actual de l’espai”

“Esborrany en perspectiva del projecte”

Ana Úbeda, regidora d’Hisenda, Urbanisme i Medi Ambient

Amb la finalització de la promoció de quatre noves 
cases al carrer de La Salut —que per la part del dar-
rere incorporen un de pas d’ús públic—s’ha enllestit 
definitivament l’actuació denominada “Mirador de la 
Salut”. Aquest pas, realitzat amb estructura de ferro 
i fusta tractada, permet anar d’una punta a l’altra del 
carrer de La Salut, per la part del darrere de les ca-
ses, gaudint de la magnífica vista que ofereix aquest 
punt de la muntanya de Montserrat. 

Definitivament enllestit 
el Mirador de la Salut

“Tram final del mirador de La Salut”

Fa uns quants mesos, la Comissió 
Europea va posat en marxa el que 
ha denominat Pacte d’Alcaldes, 
una de les iniciatives més ambici-
oses com a mecanisme de partici-
pació de la ciutadania en la lluita 
contra l’escalfament de la terra. 

Collbató, com molts altres municipis catalans sensibilitats amb els 
temes mediambientals, es va adherir al Pacte d’Alcaldes en la fase 
inicial, i ara està començant a posar fil a l’agulla per materialitzar 
accions derivades de l’esmentat Pacte.

 La Diputació de Barcelona ha iniciat un programa de suport als dis-
tints municipis adherits al Pacte, ja que una de les prioritats del 

Avancen les accions derivades del Pacte d’Alcaldes

mandat 2008-2011 és donar suport a les polítiques locals per a la mi-
tigacio del canvi climatic i l’energia. En aquest contetx s’ha aleborat 
un catàleg amb una sèrie de propostes que representen un primer ins-
trument d’ajut que s’ofereix als governs locals. És per això que la Jun-
ta de Govern de la Diputació ha aprovat recentment la formalització 
d’un protocol d’intencions amb l’Ajuntament de Collbató, que aportarà 
el disseny general i la metodologia que cal seguir per redactar el pla 
d’acció d’energia sostenible que el municipi haurà de tenir enllestit 
en un any, tot i que el protocol té tres anys de vigència. 

 La signatura d’aquests protocol ha permès que Collbato compti ja 
amb els serveis de l’empresa Enertika Engeniería y Servicios de Efici-
encia Energética, S.L., que serà l’encarregada de redactar el pla d’ac-
ció aplicable al municipi de Collbató.

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 

d’energia renovables



�
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Seguint les directrius de la Unió Europea, els municipis es veuen cada cop més 
obligats a fer complir amb rigor la normativa de reducció de deixalles i a 

combatre frontalment els comportaments incívics.

Concepció Alsina, regidora d’Educació, Via Pública, Turisme i Promoció Econòmica

L’Ajuntament de Collbató ha repintat i reordenat la delimitació 
dels espais de la plaça de l’edifici consistorial, per tal de regular 
millor la mobilitat de la zona, que sovint es veu alterada degut a 

que algunes persones 
tenen el mal costum 
de deixar els seus 
vehicles al mig de la 
plaça, o en aparca-
ments reservats, men-
tre van a comprar, a 
l’ambulatori, al caixer 
automàtic o a realit-
zar algun tràmit a les 
oficines municipals. 

La nova organització 
dels espais ha fixat aparcaments permanents per al bus urbà, vehi-

La finalitat d’aquesta actuació és facilitar al màxim la mobilitat als veïns que es 
desplacen en vehicle a les oficines municipals, a l’ambulatori o als comerços i 

serveis de la zona.

Reordenació de la Plaça de l’Ajuntament 

Durant els mesos d’estiu l’Ajuntament de Collbató ha contractat 
un reforç de tarda per realitzar la neteja integral dels contenidors 
d’escombraries, que amb les temperatures estiuenques provoquen 
mals olors degut sobretot a les restes sense bossa que s’hi diposi-
ten i també als impropis. 

Tot i que amb el nou servei de recollida d’escombraries porta a 
porta els característics con-
tenidors de color verd aviat 
desapareixeran dels carrers 
del municipi, la idea és man-
tenir-los tant en condicions 
como sigui possible mentre 
prestin servei. La neteja es 
realitza totes les tardes de 
dilluns a divendres entre les 
dues del migdia i les nou del 
vespre, i bàsicament consis-
teix a aplicar aigua a pressió 
als elements que presenten 
brutícia acumulada. 

Darrerament, alguns dels 
punts on hi ha situats els 

contenidors han aparegut més bruts del que és habitual, degut a 
que el servei d’escombraries ja no recull els impropis que troba a 
l’interior dels contenidors ni tampoc les deixalles no dipositades 
en bosses. El que fa el servei, quan es dóna el cas, és deixar els 
impropis al costat dels contenidors, ja que els abocadors no ad-
meten l’entrada d’aquest tipus de deixalles i per tant el vehicle de 
recollida d’escombraries no pot fer-se’n càrrec.

Campanya “COLLBATÓ NET” 

“Reduir, Reciclar i Reutilitzar, tres 
senzilles accions bàsiques de la vida 

diària, que acaben incidint, també, en 
l’aspecte net de la via pública”

 Collbató -com la majoria de municipis- fa anys que ha posat a 
l’abast del veïnat tots els mitjans per facilitar el reciclatge (punts 
de recollida, deixalleria, etc...); malgrat tot, continua sent força 
habitual trobar gran quantitat de deixalles impròpies al voltant 
dels contenidors i també al seu interior. Seguint les directrius de 
la Unió Europea, els municipis es veuen cada cop més obligats a 
fer complir amb rigor la normativa de reducció de deixalles, ja que 
els períodes de carència i les moratòries s’han anat esgotant i ha 
arribat l’hora d’assumir que no hi ha excusa; reciclar ja no és una 
opció, sinó una acció ineludible que amb l’arribada del servei por-
ta a porta no quedarà més remei que complir, separant el rebuig de 
la resta d’elements reciclables: envasos, vidre, paper i cartró...

L’Ajuntament de Collbató aprofita aquest comunicat per recordar 
els horaris d’atenció al públic de la deixalleria municipal, i també 
que la utilització regular d’aquest servei comporta una important 
reducció de la taxa d’escombraries.

cles de la Guàrdia Urbana i minusvàlids, i estacionament en horari 
limitat (matins) per als serveis municipals, el metge i zona de càr-
rega i descàrrega. L’espai fins ara reservat a Correus ha desapregut, 
ja que l’oficina postal es va traslladar fa temps al carrer Muntanya; 
l’espai alliberat s’ha integrat a la zona blava, on es pot estacionar 
de forma gratuïta un màxim de 30 minuts. L’actuació ha previst, 
també, una zona d’estacionament exclusiu per a motocicletes, que 
s’afegeix als suports metal•lics específics, ja existents, destinats 
a les bicicletes. 

Segons ha manifestat el cap de la Guàrdia Urbana, Toni Franco, 
la finalitat d’aquesta actuació és facilitar al màxim la mobilitat 
als veïns que es desplacen en vehicle a les oficines municipals, a 
l’ambulatori o als comerços i serveis de la zona, matisant, però, 
que a partir d’ara seran més rigorosos amb aquells qui incomplei-
xen les normes ocupant deliberadament espais reservats o deixant 
el vehicle al mig de la plaça per no haver de caminar els 20-30 
metres que els separen de la zona blava. 

 “Plaça de l’Ajuntament recent pintada”

HORARI DEIXALLERIA MUNICIPAL
 Dilluns i festius entre setmana tancat.
 Dimarts a Divendres: 
- ESTIU de 16:00 h a 20:00 h 
- HIVERN de 15:00 h a 19:00 h 
 Dissabtes mati: 
-de 10:00 h a 14:00 h 
 Dissabtes tarda: 
- ESTIU de 16:00 h a 20:00 h 
- HIVERN de 15:00 h a 19:00 h 
 Diumenges:
-de 10:00 h a 14:00 h 
 Telèfon deixalleria: 667 56 27 13

notícies
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En el seu dia, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va realitzar un 
estudi de millora energètica de l’enllumenat públic de Collbató. 

Després de quatre anys de funcionament, el SES Collbató 
(popularment anomenat “institut”) ha ofert la primera fornada 
d’alumnes que han finalitzat l’ESO en aquest centre de secundària 

La Primera Promoció del Ses Collbató coincideix amb la 
inauguració del nou Ceip Mansuet

“Foto de família de la primera promoció de graduats del SES Collbató”

La imminent posada en servei del CEIP Mansuet, situat al costat mateix de 
l’edifici del SES Collbató, consolida el Bosc del Misser com el segon complex 

educatiu del municipi. 
que acull alumnes de Collbató i El Bruc. A partir d’ara, tots aquests 
nois o noies de més de 16 anys, podran optar entre continuar els 
estudis de batxillerat o formació professional en centres de fora de 
Collbató (l’opció més propera és Esparreguera) o bé incorporar-se al 
mercat de treball, ja que al nostre municipi el cicle d’ensenyament 
finalitza amb 4rt d’ESO. Malgrat tot, l’Ajuntament de Collbató vol 
destacar el fort impuls que als darrers anys s’ha donat al poble 
en matèria d’ensenyament, amb una llar d’infants que després de 
diverses ampliacions és capaç d’acolliir més de cent alumnes de 
preescolar, dos centres de primària (un d’ells amb dues línies) i 
un de secundària. Recordar, també, que el proper mes setembre 
entra en funcionament el nou CEIP, situat al costat mateix del 
SES, un nou centre de primària, d’una línia, que permetrà acollir 
els alumnes que fins ara ocupaven les aules de l’antiga escola 
del Passeig de la Fumada. A partir del curs 2010-2011, totes els 
alumnes de Collbató cursaran els seus estudis en centres de nova 
planta, tots ells amb menys de deu anys d’existència, ja que el 
CEIP Collbató es va posar en marxa el 2003. La construcció del nou 
CEIP Mansuet al costat mateix del SES Collbató consolida la zona 
del Bosc del Misser com el segon complex educatiu del municipi.

Millores en l’enllumenat públic

“La Rambla Mansuet, un dels espais que ja compta amb 
bombetes de vapor de sodi”

La substitució de bombetes de vapor de mercuri per bombetes de vapor de sodi, 
molt més eficients, comportarà un estalvi de 30.000 euros anuals. 

Entre altres qüestions, l’estudi va determinar que 1.050 punts de 
llum podien millorar la seva eficiència canviant les tradicionals 
bombetes de vapor de mercuri (llum blanca) per bombetes 
de vapor de sodi (llum groga) Tenint en compte que Collbató 
consumeix 600.000 Kw / any corresponents a unes 5.000 hores 
de funcionament, amb el canvi de bombetes aquest consum es 
rebaixa fins a 337.000 Kw / anys, la qual cosa representa un estalvi 
d’uns 30.000 euros anuals. Segons l’estudi de l’ICAEN, el nivell 
d’enllumenat de Collbató és superior al mínim exigible, fet que 
no es veurà afectat amb el canvi de bombetes. Tenint en compte 
les valoracions esmentades, l’Ajuntament de Collbató ha decidit 
materialitzar el canvi de bombetes amb l’ajut d’una subvenció 
de 52.197,22 euros aportats per l’ICAEN. En total l’actuació té 
un cost de 130.493 euros i l’ha executat la Brigada Municipal 
i dues empreses locals de lampisteria. Els canvis afecten la 
pràctica totalitat del municipi, excepte aquells punts urbanitzats 
recentment que ja incorporen punts de llum dotats de bombetes 
de vapor de sodi.

notícies
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els arbres creixen i es consoliden, els des-
perfectes són cada cop menors, és per això 
que aquest tipus d’actuacions es centren en 
zones molt concretes del municipi. Una altra 
actuació que s’ha hagut de realitzar —també 
relacionada amb l’arbrat urbà, però en sentit 
contrari— ha estat la substitució de l’arbrat 
complet de la Rambla Mansuet, on el proble-
ma, precisament, era la manca de creixement 
dels exemplars plantats originàriament a fi-
nals dels anys 70, que no eren adeqüats a la 
climatologia de Collbató.  

Des del passat mes de juliol la Brigada Municipal compta amb un nou 
encarregat. El procés de selecció s’ha fet mitjançant concurs públic, 
a través  del qual tots els aspirants han hagut de superar distintes 
proves selectives. En total, al procés s’hi han presentat 26 candidats, 
entre els quals ha sortit escollit el collbatoní Isaac Gallo. Per realitzar 
la funció d’encarregat s’ha buscat un perfil de persona molt concret, 
que a més de ser capaç d’organitzar la feina i dirigir un equip, tin-
gui l’ofici de paleta, ja que la incorporació d’aquest nou encarregat 
coincideix amb la jubilació imminent del paleta de la brigada, i la 
voluntat del Consistori no és incrementar la plantilla sinó optimitzar-
la. Amb aquesta incorporació, més la posada en marxa de la nova nau 
dels Serveis Municipals de la zona industrial Les Ginesteres, l’Ajunta-
ment de Collbató aposta fort per l’equip de persones encarregat de 

mantenir en poble en les millors condicions quan a manteniment i neteja. 

“Isaac Gallo, nou en-
carregat de la Brigada 

Municipal”

Nou encarregat de la Brigada Municipal
Des d’ara, els Serveis Municipals compten amb una nova 

seu-magatzem i també amb un nou responsable. 

Als darrers temps, les arrels dels arbres plan-
tats fa aproximadament deu anys als carrers 
Josep Ma Lladó i Garcia Lorca, al sector Els 
Clots II, havien malmès considerablement les 
voreres, és per això que des de l’Ajuntament 
s’ha endagat un pla de reparació dels esco-
cells malmesos a causa del creixement natural 
de l’arbrat urbà més jove. Fa uns quants anys 
es va realitzar una acció similar al barri de Les 
Illes, on els desperfectes causats pels arbres 
plantats uns quants anys abans, també eren 
considerables. Normalment, a mesura que 

Arranjament d’escocells

 “Escocells reparats al carrer de Josep Ma 
Lladó, al barri d’Els Clots”

“Durant els primers anys de creixement, les 
arrels dels arbres solen aixecar les voreres”

notícies 
Concepció Alsina, regidora d’Educació, Via Pública, Turisme i Promoció Econòmica

Quan encara falta quasi un mes i mig perquè 
comenci el nou curs escolar, l’edifici que aco-
llirà el nou CEIP Mansuet ja està pràcticament 
enllestit. En el moment de tancar aquesta 
edició del Collbató Informa, els treballs es 
centren ja en acabar l’enjardinat, rematar el 
vallat exterior, empalmar el clavegueram, ne-
tejar interiors i exteriors i poca cosa més. 

Les obres es van iniciar puntualment al setem-
bre del 2009 i hauran durant una mica menys 
d’un any. El nou CEIP resol el problema d’equi-
paments escolars existent al municipi des que 
el creixement d’alumnes registrat als darrers 
anys va convertir en insuficients les dues líni-
es del CEIP La Salut i es va haver d’habilitar 
un segon centre, el CEIP Collbató, a l’edifici 
de les antigues escoles del Passeig la Fumada, 
on, a més, es van haver d’instal•lar algunes 
aules prefabricades perquè faltava espai.  

En l’actualitat Collbató compta amb una po-
blació escolar que ronda els 800 alumnes. El 
nou centre compta amb 2.500 m2; espai més 
que suficient per a acollir els alumnes provi-
nents del CEIP Collbató. Tot i que de moment 
té una sola línia educativa, els espais comuns 
s’han previst per a dues línies, per si un cas 
en un futur és necessària l’ampliació a dues 
línies, com va ser el cas del CEIP La Salut, que 
va haver d’iniciar el projecte d’ampliació al 
poc temps de ser inaugurat.

El nou edifici educatiu, a més de comptar 
amb imponents vistes a Montserrat, incor-
pora importants avenços en matèria d’estalvi 
energètic. Les novetats, però, no s’acaben 
aquí, perquè també n’hi ha algunes de tipus 
educatiu, ja que els nous alumnes comptaran 
únicament amb llibres electrònics i determi-
nades matèries les cursaran exclusivament en 
anglès.

El nou Ceip Mansuet 
a punt per l’estrena 
El nou edifici educatiu, a 

més de comptar amb impo-
nents vistes a Montserrat, 
incorpora importants aven-

ços en matèria d’estalvi 
energètic.

Aprofitant les obres d’urbanització de l’entorn del nou 
CEIP Mansuet i l’ampliació de la zona esportiva d’El 
Bosc del Misser, l’Ajuntament de Collbató ha aprofitat 
per urbanitzar definitivament la part nord del carrer 
Montjuïc, que restava sense acabar i presentava una 
mica l’aspecte de “carrer del darrere” tant de la zona 
esportiva com del restaurant Paradís. Amb l’actuació 
realitzada, però, aquest tram de carrer passa a ser una 
via principal més del municipi, completament urbanit-
zada; no en va acull l’entrada principal del nou centre 

educatiu i també un nou accés directe a la zona esportiva, a part de l’entrada l’aparcament 
del restaurant Paradís, que ja existia.  

Enllestit el tram final del carrer Montjuïc
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notícies 
Salvador Valls, regidor d’Esports, Recursos Humans i Seguretat.

Collbató amb el Pla Català de l’Esport a l’Escola

Enguany, tots els centres edu-
catius de Collbató de primària 
i secundària formaran part del 
projecte esportiu PLA CATALÀ 
ESPORT A L’ESCOLA. El CEIP La 
Salut, l’únic que faltava, ha es-
tat escollit per la Generalitat 
com un dels nous 30 centres de 

la comarca del Baix Llobregat on es desenvoluparà el Pla. L’any 
passat es va incorporar el CEIP Mansuet i l’anterior el SES Collbató, 
la qual cosa ha convertit el nostre municipi en pioner del projecte, 
és per això que ha estat premiat amb la incorporació del centre 
que faltava.

Amb aquest suport els centres reben diners per dinamitzar l’oferta 
esportiva fora de l’horari escolar i es formen els dinamitzadors es-
portius dels centres d’ensenyament. Fa unes setmanes, Collbató va 
enviar al curs de formadors un grup de joves del SES Collbató, que 
van compartir una setmana d’estada amb tots els dinamitzadors 
de Catalunya.  

Els objectius del PLA CATALÀ ESPORT A L’ESCOLA són els se-
güents:

-Posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la 
pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran po-

tencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal 
i cívica dels nostres infants i joves. 

 -Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en 
horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària 
i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de 
noies. 

-Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats 
físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la com-
petitivitat. 

 -Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport 
escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica 
esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts. 

 -Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en va-
lors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la con-
fiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autono-
mia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball 
en equip, entre d’altres. 

 -Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives 
i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor 
benestar. 

 -Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva partici-
pació activa en la gestió de les associacions esportives escolars 
de nova creació.

El principal objectiu del Pla és posar a l’abast de tots els alumnes de primària i 
secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran 

potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels 
nostres infants i joves.

El passat dimecres 21 de juliol es va realitzar l’acte de replanteig 
del cobriment de la pista esportiva de l’Avinguda Centenari, una 
obra que és previst finalitzi el proper de novembre i que du a terme 
l’empresa CONSTRUCCIONES RUBICAST 2005, S.L. per un import de 
282.916,37 euros (iva a part). 

L’inici de l’obra s’ha endarrerit lleugerament respecte a la data 
inicialment prevista, degut a que l’Ajuntament de Collbató ha volgut 
fixar amb molta cura les condicions dels treballs a realitzar. La fase 
que en aquests moments s’està realitzant contempla únicament el 
cobriment de la pista, però s’ha previst la possibilitat de tancar 
íntegralment l’estructura en una segona fase, de manera que el 
resultat sigui un pavelló de mides reglamentàries que permeti la 
utilització longitudinal per a futbol sala i l’ús simultani de dues 
pistes de bàsquet en sentit transversal.

Aquesta actuació permetrà optimitzar al màxim els usos de la 
pista, que incrementarà sensiblement les seves possibilitats i, 
sobretot, evitarà que al cap de l’any un bon nombre d’entrenaments 
i competicions hagin de suspendre’s a causa de les inclemències 
meteorològiques. 

Comencen les obres de cobriment de la Pista Esportiva 
Municipal de l’Avinguda Centenari

 “Secció longitudinal de la nova estructura”

 “Secció transversal”

El cobriment de la pista preveu tancar l’estructura, en una segona fase, 
de manera que el resultat sigui un pavelló de mides reglamentàries.

“Aspecte actual de la pista, amb les obres ja iniciades”“Aspecte actual de la pista, amb les obres ja iniciades”
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Dani Casas, regidor de Cultura i Patrimoni, i Joventut

notícies

El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat acaba de publicar un  díptic sobre els ajuts 
al lloguer per a joves, on es detallen els diferents tipus 
d’ajuts als quals es poden accedir, així com els terminis de 
sol•licitud. També s’especifiquen les quanties dels ajuts, 
quines són les condicions que s’han de complir per poder 
sol•licitar-los i on es poden tramitar. Aquesta campanya 
s’emmarca dins d’un dels objectius principals que té el 
Servei Comarcal de Joventut: donar suport a l’emancipa-
ció dels i les joves del Baix Llobregat. La finalitat de la 
campanya és garantir les condicions necessàries perquè 
tots els i les joves de la comarca puguin assolir els nivells 
basics d’autonomia, facilitant-los opcions per l’accés a 
un habitatge. S’han distribuït un total de 4.000 díptics 
entre les borses de lloguer per a joves i tots els Punts 
d’Informació Juvenil de la comarca, llocs on habitualment 

s’adrecen els i les joves que volen emancipar-se, per tal de rebre assessorament. 

Per a més informació: 
www.elbaixllobregat.net/joventut 

Ajuts “LLOGER PER A JOVES” 

Any rere any, el Festival GONG es va consoli-
dant com un esdeveniment d’estiu únic tant 
per la singularitat de la seva oferta com per 
l’escenari inconfusible on es desenvolupa: 
Les Coves del Salnitre. Aquest èxit creixent fa 
que la demanda d’entrades sigui cada cop més 
elevada; tenint en compte, però, que l’afora-
ment està limitat per les dimensions del re-
cinte, els organitzadors han ideat una sèrie 
d’activitats complementàries que permeten 
ampliar l’oferta, acollir un major nombre d’es-
pectadors i al mateix temps crear dinàmica 
al voltant del propi festival. Una de les ac-

tivitats complementàries més exitoses és La Terrassa del Gong, un escenari a l’aire lliure on 
el públic pot escoltar música suau i  descansar a la fresca, compartint taula amb els amics 
i degustant una excel•lent varietat de refrescos i productes gastronòmics naturals. Enguany 
també s’ha posat en marxa una nova iniciativa: el Concert d’Orgue i Hang a l’Església, un 
espectacle  adreçat als més menuts, en què els intèrprets Juan de la Rubia (orgue) i Ravid 
Goldschmidt (hang) dibuixen paisatges de conte utilitzant únicament notes i sons musicals.

Nova edició del Festival Gong 
de Noves Sonoritats

 “La Terrassa del Gong compta amb molt 
bona acollida per part del públic”

El Concurs, organitzat pel Consorci deTurisme 
del Baix Llobregat, ha comptat amb la parti-
cipació de 126 obres, entre les quals el jurat 
ha escollit les següents:
 
-1er premi: FRANK BUCHTER (Sant Just 
Desvern) amb “Oruga verde”, fotografia feta 
al Parc del Garraf a Castelldefels 

 -2on premi: ELISA GALCERÁN GARCÍA (Sant 
Boi de Llobregat) amb “Los colores de la 
huerta”, feta al Parc Agrari del Baix Llobregat 
a Viladecans. 
 

-3er premi: ISABEL RIBAS NOLLA amb “Colors 
de capvespre a Eramprunyà”, feta al Castell de 
l’Eramprunyà a Gavà 

Guanyadors del 6è 
Concurs Fotogràfic 
del Baix Llobregat

Primer premi.

Segon premi

 Tercer premi

Per segon any consecutiu, Collbató ha celebrat l’Estiu Jove, 
un conjunt d’activitats pensades per als més joves i progra-
mades durant tot el mes de juliol. Enguany, a més, s’han 
incorporat noves activitats, com el cinema a la piscina, 
que ha comptat amb un gran nombre de participants. El Pla 
Local de la Joventut contempla accions d’aquest tipus per 
facilitar l’arrelament dels més joves al municipi, evitar que 
marxin de forma sistemàtica a altres poblacions més grans 
i amb més oferta d’oci, i promoure que siguin els propis 
integrants del col•lectiu els qui progressivament organitzin 
les seves pròpies activitats.

ESTIU JOVE 2010
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notícies

Els jubilats de Collbató esteu apunt de rebre les cartes amb les vostres vacances de L´ IMSERSO i, com cada any, podreu escollir la destinació de les 
vostres vacances entre:

Les Coves del Salnitre han acollit per primera vegada el Concert de Músics de Collbató, 
que amb el títol “Clàssica a les Coves” ha volgut traslladar aquest esdeveniment —que 
enguany ha celebrat ja la seva quarta edició— al marc incomparable de la sala gran 
de les Coves del Salnitre.  El concert es va celebrar el passat 16 de juliol i va comptar 
amb la presència d’un centenar d’assistents. El regidor de Cultura, Daniel Casas, amant i 
coneixedor del món musical  (fa la carrera de cant al Conservatori), ha argumentat que 
el trasllat del concert a les coves té diversos objectius, entre els quals hi ha l’interès 
per recuperar els tradicionals concerts d’estiu, però també la ferma voluntat de dotar 
Collbató d’una oferta cultural de qualitat que al mateix temps no impliqui una excessiva 
despesa per al Consistori. És per això que de cara al setembre s’han programat dos con-
cert més, un a càrrec d’Ingrid Ustrell, veu i guitarra, i un altre a determinar. L’objectiu 
és consolidar Les Coves del Salnitre de Collbató com un escenari excepcional amb solera 
i pes específic dintre del món musical clàssic. Un altre dels projectes que està impulsant 
Casas és la implicació de gent del món de l’òpera en un gran concert coral, a celebrar a 
Collbató, que inclouria 20 o 25 professionals, als quals s’hi afegiria un nombre destacat 
d’aficionats al cant coral.  

Quart Concert de Músics de Collbató

“Reclam publitari del concert”.

JUBILATS I ELS VIATGES DEL IMSERSO 2010 - 2011

Per altra banda, estem preparant uns viatges amb sortida desde Collbató i amb el nostre guia a les següents destinacions:
SORTIDES 2010:
 València i la Ciutat de les Ciències 22/11 fins el 25/11     -------------      Cap D´ any al Marina d´ Or del 31/12 fins el 2/01
SORTIDES 2011
- Viatge a un Balneari per relaxar-nos. Gener del 2011
- Setmana d´ Avis i Nets, Hotels Vilar / Eurodisney  Febrer- Març 2011
- Galicia Rias Altas. Abril 2011
- Creuer Atenes amb Illes Gregues- Maig 2011
- Mallorca amb vaixell. Juny 2011
- Sant Sebastià i la Rioja. Setembre 2011
- Madrid i Toledo amb AVE. Octubre 2011
Si vols rebre mes informació, pots fer-nos una visita o trucar per telèfon. També et pots donar d’alta a la nostra web www.marcenviatges.com 
on rebràs informació d’ofertes puntuals. US HI ESPEREM 
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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  

R o s a  C u s c ó

Home - dona - nens

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

P E R R U Q U E R I A

Serveis

El passat 24 de juny, festivitat de Sant Joan, els components dels 
Grallers i Tabals de la Colla Gegantera 
de Collbató, van participar en el IV 
Concurs de Grallers i Tabals d’Iguala-
da, una competició de só tradicional 
dividida en dues categories: una de 
Gralles i Tabals i una altra de Percus-
sió de Carrer. 

El grup de Collbató va quedar en 2n 
lloc en la categoria de Grallers i Ta-
bals, obtenint un significatiu premi 
de 200 euros en material musical. Se-
gons diversos testimonis, els nostres 
representants van tocar com mai no 
havien tocat davant més de 400 per-
sones a la Pl. de Pius XII d’Igualada, 
amb la qual cosa han demostrat, una 
cop més, que estan en un nivell molt 
alt. 

La nostra més sincera enhorabona!

IV Concurs de Grallers i 
Tabals d’Igualada

 “Geganters i grallers de Collbató 
en una de les seves actuacions”

Dani Casas, regidor de Cultura i 
Patrimon, i Joventut
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En Lluís i l’Helena fa gairebé 
trenta anys que passen els 
caps de setmana i els perío-
des de vacances a Collbató, 
concretament des de l’any 
1983. El seu vincle amb el 
municipi va començar una 
mica per casualitat, que 
és com solen començar els 
lligams que amb el pas del 
temps es consoliden. Va ser 
un dia qualsevol, passejant 
sense rumb fix pel casc antic 

de Collbató, que van observar un home que es disposava a clavar un rètol 
de “EN VENDA” a la porta  d’una caseta del carrer d’Amadeu Vives. Sense 
pensar-s’ho dues vegades, van entrar a veure-la i en acabar la visita li 
van dir al propietari que no calia que es prengués la molèstia de penjar 
el rètol, perquè, si hi estava d’acord, podien fer tractes en aquell mateix 

instant. Dit i fet, el venedor i els 
compradors es van posar d’acord en 
el preu i van pactar anar al notari 
en un parell de dies per formalitzar 
definitivament la venda. 

Amb el pas dels anys en Lluís i l’He-
lena consideren que van fer una molt 
bona compra, perquè el preu de la 
casa va resultar francament interes-
sant. És clar que eren altres temps; 
la bombolla immobiliària encara no 
havia començat a inflar-se i alesho-
res a Collbató i a molts altres pobles 
de les rodalies un podia adquir una 
casa de poble de dimensions més 
que considerables per pocs diners, 
tot i que en aquest cas concret va 
pesar més l’encant de la casa que no 

pas les seves dimensions, que tot i ser generoses no són extraordinàries.

La casa, efectivament, posseeix un encant que difícilment podria oferir 
una construcció moderna. Començant per l’arc de l’entrada, on destaca 
l’any que es va acabar de construir (1790), continuant per la bodega ori-
ginària del segle X o l’altell acabat amb unes bigues d’una fusta tan dura 
que ni el corc ha pogut penetrar-hi, i acabant per la terrassa, des d’on 
es poden contemplar, en primer terme, els magnífics jardins noucentistes 
de Can Rogent, tot en aquesta casa respira història, solera i autenti-

citat. Van ser aquestes ca-
racterístiques, precisament, 
les que van seduir de forma 
fulminant en Lluís i l’Hele-
na, que tips d’anar a platges 
de moda i llocs sense per-
sonalitat farcits de turistes, 
van decidir que volien refu-
giar-se en algun lloc relati-
vament proper a Barcelona 
–el seu lloc habitual de resi-
dència- i Sant Andreu de la 
Barca, on aleshores tenien 
una indústria.

De Collbató els va agradar la seva autenticitat i la proximitat a la munta-
nya de Montserrat, però sobretot la possibilitat de poder fer vida al carrer, 
xerrar amb els veïns, prendre la fresca al portal durant les nits estiuenques 
o passejar pels estrets carrers del nucli històric sense escoltar cap altre so 
que no fos el cant dels grills o els rossinyols. Els nous inquilins del núme-
ro 32 del carrer d’Amadeu Vives es van integrar de tal manera al Collbató 
de principis dels vuitanta, que molt aviat aquella casa que fins aleshores 
havia estat primer Cal Futre 
i després Ca la Tomassa, va 
passar a anomenar-se popu-
larment Cal Marquès -que és 
com tothom la coneix des 
de fa molts anys- en refe-
rència al títol nobiliari que 
ostenta el matrimoni format 
per en Lluís i l’Helena. Efec-
tivament, tal com explica 
en Lluís, amb detall i rigor, 
quan un s’interessa seriosa-
ment per l’origen noble del 
seu cognom, els Escrivà de 
Romaní són descendents 
directes d’un jove calígraf  
francès anomenat Jacques l’écrivant, que va prestar servei al rei Jaume I 
el Conqueridor, prenent nota de totes les conquestes territorials dutes a 
terme per qui durant bona part del segle XIII fou rei d’Aragó, Mallorca i 
València, comte de Barcelona i d’Urgell, i senyor de Montpeller. Amb el 
temps el jove escrivent es va casar amb una rica povilla autòctona i es va 
catalanitzar, de manera que Jacques l’écrivant va esdevenir Jaume Escrivà 
de Romaní, en atenció al poble valencià on es va establir definitivament. 
Uns quants segles més tard, els descendents d’aquell primer Escrivà de 
Romaní van ser nomenats marquesos d’Argelita per acumulació de mèrits, 
i així fins al dia d’avui, que en Lluís i l’Helena són els darrers dipositaris 
d’un títol nobiliari que no reporta cap privilegi especial -en Lluís matisa 
que als seus 76 anys encara treballa d’enginyer un parell de dies per set-
mana- però que sens dubte omple d’orgull aquell qui el posseeix, doncs 
no tothom pot presumir de saber quins han estat, generació rere genera-
ció, els seus avantpassats.

Curiositats personals al marge, en l’actualitat en Lluís i l’Helena continu-
en freqüentant Collbató amb regularitat i mantenint impecable aquella 
casa que trenta anys enrere els va seduir a primer cop d’ull. Diuen que el 
Collbató d’avui dia no s’assembla gaire al que ells va conèixer inicialment; 
la gent ja no és tan oberta, pel carrer hi passen molts cotxes malgrat 
ser peatonal i s’ha perdut bona part de l’encant que envoltava Collbató 
quan encara era refugi de figures mítiques del FC Barcelona com Ladislao 
Kubala o de cantants i locutors de ràdio tan populars com Núria Feliu o 
Salvador Escamilla. 

Efectivament, els temps han canviat i moltes coses ja no són com abans, 
però quan un travessa el portal de la casa del carrer Amadeu Vives 32 i 
penetra al seu interior, és com fer un viatge al país de la tranquil·litat. 
És per això, segurament, que en Lluís i l’Helena continuen fidels a la seva 
casa de Collbató: perquè l’atmosfera que desprèn els trasllada a una època 
que no volen oblidar.

I nosaltres, des d’aquí, els desitgem que sigui per molts anys, al ma-
teix temps que els agraïm que hagin obert les portes del seu domicili al 
Collbató Informa.     

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

“Lluís Escrivà de Romaní i Helena Urue”

Lluís i Helena, 30 anys de fidelitat a Collbató

 “Portal del número 32 del carrer 
d’Amadeu Vives”

 “Un dels racons més acollidors de la 
casa, situat a les antigues golfes”

“La bodega és la part més antiga de 
la casa, amb detalls que delaten el seu 

origen medieval”
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A les Oficines Municipals 
( Urbanisme)

Informa’t

ó  www.collbato.cat


