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

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Collbató (POUM)

El passat 9 de setembre es va presentar al Casinet l’Avanç del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Collbató, coincidint amb la 
posada en marxa del procés participatiu obert a la ciutadania. 
L’acte va comptar amb l’assistència d’unes setanta persones, que 
van poder escoltar de primera mà les explicacions facilitades per 
l’equip redactor del projecte, l’empresa que du a terme els treballs 
i els representants de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Collbató. 

La revisió del POUM permet ordenar urbanísticament el municipi 
i planificar el seu desenvolupament de cara als propers vint anys. 
Per fer-ho possible, es vol comptar amb la implicació de la ciuta-

dania per recollir idees i propostes i definir conjuntament el model 
de futur del poble dintre del marge de possibilitats reals que ofe-
reixen la legalitat i la lògica urbanística i socioeconòmica.  Per la 
seva banda, l’Avanç del POUM és un document tècnic que permet 
treballar en base a la diagnosis que inicialment es realitza, en la 
qual queden palesos els punts forts i febles del municipi. Aquest 
document és a disposició de tots aquells qui vulguin consultar-lo 
a la web municipal www.collbato.cat on també hi ha penjat un 
video enregistrat en el qual l’alcaldessa Josefina Martínez respon 
a les preguntes essencials que genera la revisió d’un POUM. 

El primer taller participatiu es va celebrar el 2 d’octubre passat 
al CEIP La Salut, i va comptar amb l’assistència d’unes cinquanta 
persones, que dividides en quatre grups de debat encaminats a 
recollir aportacions respecte a la situació actual del municipi així 
com propostes de futur, pensant en el model de creixement i des-
envolupament del territori; en els equipaments, els serveis i l’es-
pai públic; en la mobilitat, l’accessibilitat i la xarxa viària; en usos 
i activitats; i en el medi ambient i el patrimoni que cal protegir. El 
debat es va desenvolupar amb un to molt participatiu, constructiu 
i de consens respecte a tots els temes tractats. 

Les conclusions del Taller es lliuraran, a través d’un informe, a 
l’equip redactor i a l’Ajuntament per tal que siguin tingudes en 
compte en el procés d’elaboració de la revisió del POUM. Així ma-
teix, l’informe es posarà a disposició de la ciutadania a través de 
la pàgina web municipal.

“La presentació del programa de participació del POUM va 
comptar amb un gran nombre d’assistents”

El projecte del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central ha fet un pas decisiu amb la reunió celebrada el passat 17 de novembre 
entre els membres del nou patronat que establirà les bases per al funcionament d’aquesta nova iniciativa turística al territori. L’alcal-
dessa de Collbató, Josefina Martínez, i el regidor de Turisme, Oriol Castells, van assistir a la reunió juntament amb els alcaldes de Moià 

i Súria, el gerent del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, el president i el conseller de Turisme del 
Consell Comarcal del Bagès i el director del Museu 
Geològic Valentí Masachs de Manresa.  

El patronat vetllarà perquè el Parc Geològic i Miner 
de la Catalunya Central promocioni el geoturisme, 
fomenti la recerca i la conservació de la geologia 
al territori i millori la qualitat turística de les dues 
comarques relacionades amb els recursos del parc: 
El Bages i El Baix Llobregat Nord. També es potenci-
arà l’educació i la difusió mediambiental en el camp 

dels recursos geològics que ofereix el parc, és per això que la iniciativa compta, també, amb la participació de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC).

Aquest projecte —que serà el primer Parc Geològic de Catalunya— té la ferma intenció de formar part de la Xarxa Europea de Geoparcs 
que reconeix la UNESCO, és per això que ja s’ha elaborat i tramès la documentació necessària per formalitzar la candidatura.

Pas endavant en el projecte de Parc Geològic 
de la Catalunya Central

—Aquest projecte, en el que participa Collbató, té la ferma intenció de formar part de la Xarxa Europea 
de Geoparcs que reconeix la UNESCO.

—La revisió del POUM permet ordenar urbanísticament el municipi i planificar el seu desenvolupament 
de cara als propers vint anys

“La serralada de Montserrat i Les coves del Salnitre vinculen el municipi de 
Collbató amb el futur Parc Geològic de la Catalunya Central”



�

Editorial

2  Notícies  destacades /  3  Editorial  /  
4  Opinió GPM  /  5  a 18  notícies / 
18  Agenda i telèfons  / 19 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

“Hem aprofitat els ajuts de 
l’Estat per invertir de for-
ma intel·ligent en petites 
actuacions que han incre-
mentat el patrimoni públic 
del municipi o bé han aju-
dat a consolidar i millorar 
els serveis existents.”

Josefina Martínez
   -alcaldessa-

El 2010 ha entrat en la recta final i som a les portes del 2011, un any que en termes 
generals no sembla que hagi de portar-nos grans sorpreses, atès que totes les pre-
visions apunten que des del punt de vista econòmic els propers dotze mesos seran 
tan complicats com els que hem viscut darrerament. 

Tant de bo poguéssim anunciar que l’any vinent serà el de la recuperació. No ho 
podem dir perquè mentiríem; això és de domini públic. El que sí que podem trans-
metre, però, és que hem assolit un cert grau d’experiència en l’art de navegar a 
través d’aigües mogudes i que a aquestes altures de la travessia, quan la legislatura 
ja quasi es dóna per enllestida, podem oferir algunes dades que confirmen la nostra 
maduresa.

L’equip de govern que represento no ha estirat més el braç que la màniga en cap 
moment, hem administrat amb rigor els nostres limitats recursos, hem complert 
amb els plans de sanejament econòmic i no hem assumit cap actuació sense tenir 
garantit el finançament. Hem mantingut els serveis, s’han liquidat tots els conten-
ciosos, hem reduït el deute a la meitat —situant el deute per habitant del municipi 
en un valor francament raonable—, i hem aprofitat els ajuts de l’Estat per invertir 
de forma intel·ligent en petites actuacions que han incrementat el patrimoni pú-
blic del municipi o bé han ajudat a consolidar i millorar els serveis existents.

Se’ns acusa sovint als polítics de no explicar prou la nostra gestió, les nostres acci-
ons, les coses que fem amb els diners públics. I potser teniu raó, potser hem de fer 
un esforç i treure temps d’on gaire bé no n’hi ha, per recordar el que s’ha fet i donar 
explicacions del que no s’ha aconseguit materialitzar. Ara ens toca recapitular, per 
explicar de forma ordenada i pausada què hem fet en cada moment i per què. I ho 
hem de fer amb honestedat i humilitat, de manera que la ciutadania pugui conèixer 
la feina realitzada, i valorar si el pilotatge d’aquesta nau que es diu Collbató és 
prou assenyat. 

Farem doncs aquest esforç informatiu. Amb l’objectiu, també, de generar opinions, 
crítica constructiva, i diàleg en profunditat sobre possibilitats de futur realistes. 
Som a la vostra disposició per continuar avançant.

Josefina Martínez
-alcaldessa-

sumari

LA RECTA FINAL
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opinió Grups Polítics Municipals 
opinió Grups Polítics Municipals 

 L’educació dels nostres fills no és de 
elements inconnexos: escola, família, 
carrer, esport, els iguals, la tele, la po-
licia, les normes... La inter-relació és 
constant, volguem o no. La inter-rela-

ció fa dels nostres fills el que són i seran. 
Collbató té una població escolar prou important. 
Millorar la interrelació i treballar per evitar que se’ns quedi algun educant 
entre les escletxes dels diferents sistemes educadors és un deure. Per 
això, molts municipis es doten d’una organització que els permet reforçar 
i mediar entre els diferents agents educatius. 
Creiem que Collbató necessita d’una estructura que promogui: 

• Entendre el poble com agent educatiu (Ciutat educadora). 
• Tots els ciutadans som agents educatius, la Gent Gran especial-
ment. 
• Que les normes siguin integradores i no excloents. 
• Promoure l’equilibri i l’harmonia entre identitat i diversitat. 
• Actuar formativament al carrer per tal de promoure valors de convi-
vència, diàleg i esforç en lloc d’hàbits sedentaris, drogodependents, 
antisocials... 
• Promoure i facilitar la comunicació entre els diferents agents edu-
cadors. 
• Promoure i facilitar coneixements i recursos que potenciïn el recur-
sos propis dels agents educadors del poble. 
• ... 

Per això, CIU reestructurarà en el seu primer any recursos suficients per 
posar en marxa un ens municipal d’educació, atenció i seguiment a la 
infància i adolescència. 

Ramon Ferrer i Jané -Alcaldable CIU 2011-

El passat 2 d’octubre es va celebrar el taller 
participatiu sobre l’avanç del POUM, de mo-
ment l’únic previst.

Tot i tenir certs dubtes sobre el procés de participació que s’ha 
definit fins ara, però considerant la importància que té pel futur 
del poble,  Esquerra hi va ser present amb diferents membres del 
grup. Cal destacar la gran quantitat d’assistents, el que confirma 
que si es creen els espais necessaris de debat la gent participa. 

Però va quedar un mal regust de boca, i és que en 20 minuts no es 
pot debatre en grup sobre els problemes de mobilitat de Collbató 
i definir les possibles solucions! No va haver-hi prou temps per 
tractar tots els temes que hi havia sobre la taula amb la profundi-
tat que es requeria.

Ens diran que més endavant ja hi haurà més participació, ja veu-
rem. De moment sembla que es vol complir l’expedient, fer el mí-
nim que marca la llei i després.........no sabem què passarà? No ho 
sabem perquè no hi ha programa de participació per després.

Des d’un principi el POUM ha començat amb mal peu. L’oposició 
ens assabentem tard dels treballs que s’han encarregat o no se’ns 
ha tingut en compte a l’hora de redactar el programa de participa-
ció. I fer un POUM no és decidir el color d’una paperera, cal que es 
faci amb el màxim de consens. Nosaltres continuarem participant 
on ens deixin.

Grup Municipal d’ERC-Collbató

L’ajuntament ha posat en marxa el nou sistema de 
recollida de residus a Collbató mitjançant el sistema 
de recollida Porta a Porta de la fracció orgànica i el 
rebuig. Amb aquesta mesura, s’han eliminat tots el 

contenidors dels carrers excepte els de vidre, paper-cartró i envasos.

En relació a aquest tema que ha suscitat una raonable preocupació en 
la població, el GIC opinem el següent:

1. El sistema ha estat triat, entre d’altres de possibles, per una 
comissió del Consell Municipal de Medi Ambient. Ha comptat, per 
tant, amb la participació tant de tècnics com dels grups municipals 
i de veïns. La decisió va ser aprovada per unanimitat en el ple muni-
cipal per considerar que aquest era el sistema més eficient 
econòmica i mediambientalment  

2. A partir del moment de l’aprovació del sistema, la respon-
sabilitat de la seva gestió i implementació recau única i exclusi-
vament en l’equip de govern.

3. Entenem que caldria haver introduït un canvi tan 
radical i que afecta al 100% de la població de forma pro-
gressiva i després d’haver fet proves-pilot en sectors es-
tratègicament escollits De fet, ja fa un any que el Consell de Medi 
Ambient va emetre el seu informe i l’ajuntament havia d’iniciar el 
canvi l’abril de 2010 i no ara a corre-cuita.

4. Demanem als membres del govern municipal que deixin 
de desinformar als veïns dient que s’han vist obligats a intro-
duir aquest canvi per la pressió de grups de l’oposició.

Diuen que la nostra formació política té dues ànimes. 
Potser sí que és cert. La pregunta, però, és aquesta: és 
necessàriament negatiu tenir dues ànimes? La resposta 
és evident: tot depèn de les circumstàncies, perquè tots 
sabem allò que quatre ulls hi veuen més que dos. 
Altres formacions només en tenen una, d’ànima; i si en 

tenen dues salta a la vista que una està absolutament sotmesa a l’altra. Si 
ens preguntem quina ànima domina les actuacions del nostre principal grup 
de l’oposició, arribem a la conclusió que domina l’ànima més forassenyada, i 
que si realment n’hi ha una altra de més conciliadora, dialogant i tractable, 
aquesta està tan absent que la seva simple existència genera molts dubtes.
Som a finals d’any i a les portes d’una campanya i unes eleccions municipals 
que se celebraran la primavera vinent.  Com qui diu, això està a tocar. Malgrat 
tot, mentre uns ens dediquem a tractar de transmetre a la ciutadania què 
hem fet els darrers quatre anys i quines són les nostres propostes de futur, 
altres s’entesten a negar l’evidència fins a extrems gairebé esperpèntics. 
Qui més qui menys sap que en política no és bona solució informar en clau 
negativa i encara menys negar allò que és evident. Sembla, però, que els 
nostres principals opositors ho entenen d’una altra manera, perquè a la llarga 
col·lecció de despropòsits i campanyes fallides acumulada els darrers quatre 
anys, ara hi afegeixen unes quantes cireretes de final de legislatura, com si 
volguessin acabar de guarnir un pastís d’il·lusionista, completament buit per 
dins, i que acabarà esclatant-los a la cara al final de la funció. 
Temes cabdals i d’interès comú com la revisió del POUM, la posada en marxa 
de la recollida d’escombraries porta a porta o la reducció del deute municipal, 
entre d’altres, no només no han comptat amb el recolzament del GIC, sinó 
que ens han posat tants pals a les rodes com els ha estat possible, negant 
fins i tot xifres econòmiques impossibles de rebatre amb arguments racio-
nals.
Realment, costa d’entendre que amb un equipatge tan pobre un grup es 
pugui presentar davant el veïnat reclamant ser alternativa de govern. Si veri-
tablement hi ha una segona ànima en el si del GIC, faria bé de manifestar-se 
públicament com més aviat millor; la seva presència és urgent per salvar els 
mobles.  

Taller de Participació del POUMLa recollida de residus Porta a Porta.

Negar l’evidència
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notícies
Ana Úbeda, regidora d’Hisenda, Urbanisme i Medi Ambient

El passat 4 d’octubre van començar les obres d’adeqüació de l’ex-
terior del Molí de l’Oli. El projecte d’urbanització d’aquest solar 
contempla diverses actuacions d’obra i jardineria que el converti-

ran en un espai d’ús públic. Els 
fons que s’invertiran en aquesta 
actuació —finançada majori-
tàriament per la Diputació de 
Barcelona— s’han de destinar 
forçosament a realitzar obres, i 
el Consistori ha optat per des-
tinar-los a obres de millora del 
Casc Antic. Les obres aniran a 
càrrec de l’empresa Jardineria 
Moix, S.L., que va presentar la 
millor oferta, mentre que la co-
ordinació de l’actuació l’assumi-
rà l’arquitecta municipal, Erika 
Blancas.

En marxa l’adeqüació de l’exterior del Molí de L’oli

El passat 11 de 
novembre es va 
celebrar un ple 
municipal extraor-
dinari en el qual, 
entre altres punts, 
es van aprovar les 
noves ordenances 
municipals. De-
gut al necessari 
compliment del 
pla de sanejament 
vigent, que és el 
segon que afron-
ta Collbató en 

sis anys, els tipus impositius s’haurien d’incrementar, però tenint en 
compte les circumstàncies econòmiques, l’Ajuntament ha decidit man-
tenir-los. Per altra banda, les noves ordenances contemplen algunes 
variacions significatives, en  adaptar-se a les normatives i sentències 
que van sortint d’acord amb el model plantejat per la Diputació de 
Barcelona. S’ha modificat el text d’una ordenança concreta relaciona-
da amb l’impost de construcció, per tal d’adequar l’import al cost real 
de l’actuació. També s’ha modificat la taxa de la recollida d’escombra-
ries, per adaptar-la a la nova realitat sorgida amb la implantació del 
sistema porta a porta. L’Ajuntament assumeix aproximadament el 30% 
del cost del servei, per tal de no forçar excessivament les economies 
familiars, i es contempla, també, una reducció del 15% sobre la taxa 

Ordenances i deute municipal

d’escombraries per a aquells qui facin autocompostatge. Cal tenir en 
compte que si no s’hagués implementat aquest nou sistema de reco-
llida, l’increment de costos hauria estat molt superior degut a que la 
taxa d’abocador  s’ha duplicat.

Un altre punt aprovat en el ple té relació amb el superàvit econòmic 
generat el 2009, que ha permès liquidar el darrer contenciós que tenia 
obert l’Ajuntament de Collbató per deutes existents abans de l’any 
2003. Liquidant els aproximadament 126.000 euros pendents a l’em-
presa Hidráulica y Obras, S.A. el consistori tanca el darrer contenciós 
dels 22 que tenia oberts fa cinc anys a causa de deutes no satisfets. 
Gràcies a l’estalvi generat per la política d’austeritat aplicada amb 
rigor els darrers anys, a dia d’avui Collbató té un deute per habitant 
de 800 euros. Aquesta xifra encara és elevada tenint en compte que 
la mitjana a Catalunya es de 600 euros de deute per habitant, però 
s’allunya molts dels 2.476 euros de l’any 2003, una xifra que ens va 
situar en el rànquing dels municipis més endeutats del país. Tot i que 
aquesta situació impedeix poder realitzar inversions destacades al 
municipi, els resultats d’aquest sacrifici són més que evidents, perquè 
a dia d’avui el deute absolut de 7 milions d’euros s’ha vist reduït a la 
meitat, ja que en aquest moment és de 3,5 milions d’euros. 

L’objectiu de l’equip de govern és normalitzar progressivament la situ-
ació, és per això que s’ha fixat com a prioritat de cara al 2011 liqui-
dar el deute pendent amb Hisenda i la Seguretat Social, organismes 
amb els quals existeix un conveni de liquidació per etapes que fins 
al dia d’avui s’ha complert fil per randa gràcies també a la generació 
d’estalvi

“Plànol de planta de l’exterior del 
Moli de l’Oli un cop rehabilitat”

Coincidint amb les obres d’adequació de la Plaça del Molí de l’Oli, 
l’Ajuntament de Collbató ha decidit arranjar també part del pas-
satge que comunica aquest espai amb la Plaça de l’Era. L’objec-
tiu és endreçar progressivament els espais municipals ubicats en 
aquest punt del Casc Antic, fins consolidar un equipament com-

plet que inclourà el Molí de 
l’Oli i el seu entorn, l’Oficina 
de Turisme i l’annex recent-
ment rehabilitat —on es 
preveu ubicar-hi el Museu 
de l’Orgue—, i els petits es-
pais pendents de rehabilitar 
existents entre el passatge i 
la parròquia de Sant Corneli, 
el destí dels quals encara no 
està decidit, tot i que pre-
sumiblement serà de tipus 
cultural-turístic.

 “Als darrers anys, la reducció del deute per 
habitant de Collbató ha estat molt significativa” 

—A dia d’avui el deute de 7 milions d’euros s’ha vist reduït a la meitat, ja que en aquest moment és de 3,5 mili-
ons d’euros. 
—El consistori ha tancat el darrer contenciós dels 22 que tenia oberts fa cinc anys a causa de deutes no satisfets.
—En set anys, Collbató ha reduït el deute per habitant dels 2.476 euros de l’any 2003 als 800 del 2010.

—L’objectiu és endreçar els espais municipals ubicants en aquest punt del Casc Antic, fins consolidar 
un equipament cultural complet.

“L’actuació contempla també l’arran-
jament del passatge”
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Des del passat dimarts 26 d’octubre, als carrers de Collbató ja no hi ha 
contenidors d’escombraries. El nou sistema de recollida porta a porta 
no ha suposat cap mena de complexitat per als ciutadans sensibilit-
zats amb la recollida selectiva, el reciclatge i la protecció del medi 
ambient, que són majoria. És per això que l’Ajuntament de Collbató vol 

agrair públicament 
la col·laboració i 
al mateix temps de-
manar disculpes per 
les petites incidèn-
cies que s’hagin po-
gut produir durant 
els primers dies. 

Les setmanes pre-
vies a la posada en 

marxa del servei es 
va informar a basta-
ment la ciutadania 
mitjançant visites als 
domicilis, xerrades 

col·lectives, parada al mercat dels diumenges i difusió d’informació 
gràfica des dels mitjans municipals, web i butlletí. El servei de Guàr-
dia Urbana també ha col·laborat informant personalment o telefònica 
tothom qui ha expressat dubtes o ha sol·licitat informació comple-
mentària. En definitiva, des del Consistori s’ha fet el màxim possible 

Comença la recollida porta a porta
Ana Úbeda, regidora d’Hisenda, Urbanisme i Medi Ambient

per assolir els objectius amb les mínimes dificultats.  

Quan el nou sistema ha comptat ja amb algunes setmanes de rodatge, 
la regidoria de Medi Ambient ha elaborat un informe que s’ha repartit 
per totes les cases i que està penjat a la web municipal www.collbato.
cat per poder-lo consultar íntegrament. En resum, el document diu el 
següent:

-Durant els primers quinze dies s’han recollit 15 tones de fracció or-
gànica de gran puresa, lliure de materials impropis. Això representa 
aproximadament el 50% de la matèria orgànica que genera Collbató. 

-Podem felicitar-nos perquè la matèria orgànica recollida ja no va 
a l’abocador sinó que es converteix en compost. Però cal continuar 
treballant, perquè l’objectiu és arribar a recollir com a mínim al 85% 
de la matèria orgànica que es genera al municipi.    

-La Guàrdia Municipal té instruccions d’oferir informació i ajut a aque-
lles persones que encara tinguin dubtes, però al mateix temps els 
agents saben que les actituds incíviques són objecte de denúncia i 
posterior sanció. Es pot obtenir informació trucant al 93 777 01 00 
(Ajuntament) o al 670 20 14 20 (Guàrdia Urbana). 

-La Deixalleria Municipal és el punt d’emergència on es poden dipo-
sitar les deixalles quan per alguna causa no és possible complir amb 
els horaris del sistema porta a porta. Cal tenir present, també, que 
les visites regulars a la Deixalleria comporten descomptes de fins a un 
20% en la taxa d’escombraries. 

“Gràfic amb l’evolució de la recollida de 
la Fracció Orgànica de Residus Municipals 
(FORM) durant el primer mes de servei del 

porta a porta” 

La bassa de Joan Romanyà és una construcció amb més de 160 anys 
d’antiguitat, situada a prop de l’àrea d’esplai La Salut, al peu d’una 
alzina també centenària. Es composa d’un dipòsit  de 30m3 i un safa-
reig adossat d’uns 1.000 litres de capacitat, units a un sistema de re-
collida de canalitzacions de pedra d’uns 500 metres lineals que recull 
aigües pluvials de tota la vessant de la muntanya de Montserrat.

L’any 2008 es va executar 
una primera fase de reha-
bilitació, que va permetre 
recuperar la bassa i uns 
120 metres de canalitza-
ció. Aquests treballs van fer 
que després de molts anys 
la bassa es tornés a omplir 
d’aigua provinent de la plu-
ja. És important remarcar la 
importància que té per a la 
fauna de la zona poder dis-
posar d’aigua suficient en 

un lloc on durant bona part de l’any no és fàcil trobar-ne.

La segona fase d’aquesta rehabilitació ha finalitzat el present mes 
de novembre. Els treballs han consistit a recuperar la principal xarxa 
de drenatge que permet alimentar la bassa amb aigua provinent de 
la pluja. Per fer-ho possible s’ha eliminat la terra acumulada, s’ha 

Rehabilitació de la Bassa de Joan Romanyà, 2a fase

extret la vegetació arrelada als canals, s’han reconstruït els murs de 
pedra seca que delimiten el pas de l’aigua, s’ha millorat la imperme-
abilització de la base amb morter de calç i s’han ordenat els entorns 
recol·locant adequadament les terres.  

Els objectius d’aquesta actuació són restaurar un patrimoni excepci-
onal d’origen probablement molt antic, incrementar la presencia d’ai-
gua accessible a la fauna, controlar el procés d’erosió provocat per 
l’aigua de pluja i reduir la incidència de cabals punta sobre el nucli 
urbà de Collbató en cas d’aiguats. El cost de l’actuació és de 27.000 
euros, finançants en un 70% per la Direcció General de Medi Natural 

i un 30% per l’Ajuntament 
de Collbató. 

Els distints treballs els ha 
dut a terme l’empresa Na-
turalea, especialitzada en 
actuacions d’aquest tipus, 
i que als darrers anys ha 
realitzat actuacions al ter-
me de Collbató, principal-
ment recuperació de murs 
de pedra seca. 

“Bassa de Joan Romanyà, 
construïda el 1848”

“Tram de canal de recollida d’aigües 
pluvials recuperat”

—La matèria orgànica recollida ja no va a l’abocador sinó que es converteix en compost.

—S’està recollint el 50% de la matèria orgànica generada al municipi, però l’objectiu és arribar al 85%

—És important per a la fauna de la zona poder disposar d’aigua suficient en un lloc on no és fàcil trobar-ne.

—El cost de l’actuació és de 27.000 euros, finançats en un 70% per la Direcció General de Medi Natural.

—Un dels objectius és reduir la incidència de cabals punta sobre el nucli urbà de Collbató en cas d’aiguats.
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A principis d’any, l’Ajuntament va anunciar la posada en marxa 
d’un seguit d’obres de diferent envergadura, destinades a com-
pletar les actuacions realitzades prèviament amb els Fons Estatals 
d’Inversió Local (FEIL). En aquest conjunt d’obres, entre les quals 
hi ha la cobertura de la pista esportiva i l’arranjament de l’exterior 
del Molí de l’Oli, hi havia una obra aparentment menys vistosa 
però no per això menys important des del punt de vista qualitatiu: 
la canalització de les aigües de la torrentera dels carrers Sabadell 
i Tàrrega, a la zona de Can Dalmases.

Aquesta obra, recent acabada i finançada amb fons provinents del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i la Unió Europea, 
contemplava la canalització i posterior evacuació a la riera de Can 
Dalmases de les aigües pluvials que recull el torrent sense nom que 
travessa la zona verda que uneix els sectors I i II de Can Dalmases. 
Al llarg dels anys, les diferents obres urbanístiques realitzades a la 
zona no havien previst la necessitat de conduir de forma adequada 
les aigües d’aquest torrent natural, i això provocava complicacions 
a la zona cada cop que plovia més del normal. 

La nova infraestructura garanteix la correcta canalització de les 
aigües fins i tot en cas de pluja molt intensa, i al mateix temps ha 

Finalitzen les obres de la Torrentera de Can Dalmases
—La nova infraestructura garanteix la canalització de les aigües fins i tot en cas de pluja molt intensa

“Tram de canal de recollida d’aigües pluvials recuperat”

“El segon espai públic recuperat permetrà adaptar-lo 
com a petita plaça” 

““Espai públic recuperat entre dues cases i reconvertit en passadís” 

Es comunica que els següents establiments locals tenen ja a la venda bosses d’escombraries espe-
cials per a la fracció orgànica. 

QUEVIURES CASTELLS  Carrer Bonavista, 6

CAN MANEL Carrer Amadeu Vives, 14-16

FARMÀCIA Sant Corneli, 1

 La fracció orgànica cal dipositar-la sempre en bosses especials biodegradables que garanteixin la 
qualitat del compost que s’obtindrà després del procés de compostatge.

Punts de venda de les bosses de fracció orgànica

notícies 

“L’objectiu final del 
procés de reciclatge és 

generar el residu mínim”

permès alliberar uns espais de domini públic que s’havien integrat 
de forma irregular en propietats privades.  
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 A qui va adreçat? 

 A totes les famílies em-
padronades a Collbató amb 
infants a càrrec de 0 a 3 
anys. 

Com funciona? 

 És un servei d’accés universal i disposa de 10 places, el temps 
màxim de permanència de l’infant serà de 3 hores continuades i 
de 2 dies per setmana. 

Els pares i mares hauran de portar el material necessari per a la 
cura del seu nen o nena (bolquers, roba, etc.)

Preu 

El preu del servei és d’1 euro per hora, que s’abonarà a la recollida 
de l’infant. 

On es presta el servei?

A la llar d’infants l’Abellerol

Concepció Alsina, regidora d’Educació, Espai Públic i Promoció Econòmica

Minuts Menuts és un servei de guarda de nens i nenes de 0 a 
3 anys per donar resposta a aquelles necessitats no previstes o 
puntuals dels seus pares i mares. 

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Collbató. 

Finalitats del servei
 • Facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar 

 • Facilitar un espai d’atenció directa a la primera infància

 • Crear un servei de qualitat dirigit a les famílies amb infants

 • Prevenir possibles conductes de risc: negligències, situacions 
d’estrès... 

 • Promoure una xarxa de famílies en el municipi que els permeti 
la comunicació, l’intercanvi d’experiències, etc. 

 • Oferir un espai lúdic i de guarda de qualitat als infants i llurs 
famílies 

 • Promoure hàbits de cura dels nadons mitjançant l’intercanvi d’ex-
periències de les persones usuàries i facilitar la incorporació dels 
pares/ mares a les sessions de formació que disposi l’ens local. 

 • Donar assessorament a les famílies en la cura dels infants. 

Nou Servei Minuts Menuts 

A  mitjans de novem-
bre es van  substituir 
els fanals del passatge 
i la plaça de l’Era, del 
carrer Colom i la rambla 
Mansuet fins el carrer 
del Mil·lenari. En total 
es van canviar 45 fa-
nals, que ara són molt 
semblants als que ja hi 
ha instal·lats al Casc 
Antic. Aquesta actua-
ció s’ha finançant amb 
una subvenció destina-
da a fomentar l’estalvi 
energètic. Aprofitant 

l’avinentesa, des de l’Ajuntament es vol demanar dis-
culpes al veïnat de les zones afectades, perquè durant 
un parell de dies, mentre es va realitzar la substitució 
dels fanals, hi va haver alguns talls de llum. 

Aquesta iniciativa complementa la substitució de 
bombetes de vapor de mercuri per bombetes de vapor 
de sodi que es va dur a terme fa uns mesos a bona 
part dels carrers del municipi, i que està comportant 
un notable estalvi d’energia i de diners degut al me-
nor consum d’aquest tipus de bombetes.

El Nucli Urbà substitueix 
part de l’enllumenat

 “Els nous fanals del Casc  Antic 
s’integren perfectament al 

paisatge urbà”

notícies

—Aquesta actuació s’ha finançant amb 
una subvenció destinada a fomentar 
l’estalvi energètic.

L’Ajuntament de Collbató ha decidit asfaltar el tram del carrer Barcelona (Bosc 
del Missè) que es troba en pitjor estat, per tal de garantir la seguretat a la zona 
i facilitar la circulació als veïns més propers i també a aquells qui utilitzen de 
forma preferent aquest carrer per desplaçar-se per la urbanització. El cost total 
de l’actuació és de 67.000 euros i l’empresa encarregada de dur a terme l’obra és 

PABASA. Al mateix temps que s’asfalta el 
carrer, la Brigada Municipal té previst repa-
rar el tram que comprèn la cantonada dels 
carrers Lleida i Girona, també força malmès 
degut al pas del temps i a la inexistència 
d’un manteniment regular. La previsió és 
que els treballs comencin durant la primera 
quinzena de desembre.

El sector d’El Bosc del Missè és pràctica-
ment l’únic sector del municipi que resta 
pendent d’urbanitzar i assumir per part de 
l’Ajuntament. Però degut a l’alt cost de les 

obres —atesa la gran superfície que ocupa la urbanització— i la difícil situació 
econòmica que viu el país, consistori i veïns han decidit aplaçar temporalment 
les obres per intentar trobar fonts de finançament específiques ofertes per la Llei 
d’Urbanitzacions. Les obres tard o d’hora s’hauran de realitzar, però s’ha de procurar 
executar-les en les millors condicions. Per apaivagar molèsties i minimitzar riscos, 
des de fa un temps l’Ajuntament —d’acord amb els veïns— ha realitzat a la zona 
algunes actuacions paliatives, de caràcter transitori, com ara escampar i compac-
tar grava en determinats trams, restringir exclusivament als veïns la circulació en 
alguns carrers o realitzar treballs puntuals de reparació de més abast, com el que 
ara es realitzarà. 

L’Ajuntament de Collbató agraeix als veïns d’El Bosc del Missè la seva comprensió 
envers aquesta situació, al mateix temps que referma l’interès existent per resol-
dre-la tan aviat com sigui possible, de la mateixa manera que als darrers anys s’han 
anat resolent els dèficits d’altres zones i urbanitzacions de Collbató que restaven 
pendents d’urbanitzar.

—El sector d’El Bosc del Missè és pràcticament l’únic sector 
del municipi que resta pendent d’urbanitzar i assumir per 
part de l’Ajuntament.

Arranjament del carrer Barcelona

 “Tram del carrer Barcelona on es 
realitzarà l’actuació”
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notícies
Aiguat del dia 9 d’octubre 

Els 108 litres / m2 de pluja caiguts sobre Collbató la nit del 9 d’oc-
tubre no va causar, ni de bon tros, els desperfectes que va ocasi-
onar la tempesta del 2 de juny de l’any 2000, que va enregistrar 
bastant més del doble de litres que en aquesta ocasió, i en molta 
menys estona. Malgrat tot, si no s’haguessin pres les precaucions 
que es van prendre, segurament hauríem hagut de lamentar danys 
força remarcables, perquè el cabal d’aigua enregistrat va ser con-
siderable. 

A part que els serveis d’emergència ja havien avisat del perill de 
tempesta, cal tenir present que als darrers anys a Collbató s’han 
realitzat treballs diversos de millora a les infraestructures, per tal 
de minimitzar els efectes de les temibles tempestes de primavera 
i tardor, que són especialment intenses a l’àrea mediterrània i de 

“Retroexcavadora en plena tasca de neteja al túnel de Can Dalmases” 

forma molt particular en indrets amb un gran nombre de  torren-
teres, com és el cas de Collbató. 

Tot i això, un cop rebut l’avís dels serveis d’emergència de la 
Generalitat, l’Ajuntament de Collbató va emprendre les següents 
accions per minimitzar l’efecte de l’aiguat: 

 -Es va contactar amb el Ministerio de Fomento perquè realitzés un 
repàs als desaigües de l’autovia. La resposta va ser que no tenien 
previst realitzar aquesta operació.

-Els veïns de Collbató que disposen de maquinària útil en casos 
d’emergència (excavadores, camions, etc...) van ser contactats 
perquè estessin alerta i disponibles davant una possible mobilit-
zació.

-La tarda anterior a l’aiguat una dotació de la Brigada Municipal 
va inspeccionar i intervenir en tots aquells punts del municipi 
susceptibles de patir inundacions. 

-Diumenge al matí, després de la tempesta, es va mobilitzar la 
maquinària per netejar els punts de circulació més importants. Els 
efectius de la Brigada Municipal van netejar carrers durant tot el 
matí.

-Es va requerir l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè assumís 
la neteja dels túnels i la Riera de Can Dalmases, tasca que es va 
dur a terme durant el mateix diumenge a la tarda. 

-Es va desembussar una part de claveguera que provocava molès-
ties  a diversos veïns de la zona de l’Eixample.

Gràcies a la feina i l’esforç de moltes persones, gran part d’elles 
voluntàries, es va recuperar la normalitat en poques hores, per la 
qual cosa no resta més que expressar-los a tots l’agraïment en nom 
del municipi de Collbató.

Xerrades pares i mares
A partir del treball conjunt, el Consell Escolar Municipal de 
Collbató, en col·laboració amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Àrea d’Educació de la Diputació de 
Barcelona, aposta per estimular la participació reflexiva, el debat i 
l’intercanvi d’experiències dels pares i mares, amb propostes infor-
matives, formatives i d’orientació-acompanyament, per millorar la 
seva funció educativa. És per això, que a Collbató entre els mesos 
d’octubre i desembre s’han programat un totat de nou xerrades, 

—Als darrers anys s’han realitzat actuacions preventives, per tal de minimitzar els efectes de les temi-
bles tempestes de primavera i tardor.

que han tractat les següents qüestions: 1) Com conviure amb un 
adolescent 2) Interacció i comunicació 3) Espai nadó 4) La impor-
tància del joc 5) Dinàmiques de grup de reforç parental 6) Com fer  
costat als nostres fills quan no són com esperem 7) Rutines hàbits 
i normes 8 i 9) Apropament a la gestió de conflictes de família 1a 
i 2a sessió. Les xerrades han tingut una durada d’uns 90 minuts i 
s’han realitzat als distints centres educatius del municipi. 
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inscrits que van omplir els carrers de Collbató d’atletisme. Va ser 
una cursa ràpida de bon inici, amb un grup compacte al capda-
vant durant els primers 3 km, on ja es va destacar al capdavant el 
que seria el guanyador final de la prova, Jose Manuel Granadero 
(Igualada), i que ja no va perdre en cap moment el cap de cursa 
seguit per Bartolomé Serrano (California Sports) i Antonio Godoy 
(Pratenc AA). En categoria femenina va dominar de bon principi 
Sara Prescolí (CA Olesa), que en una cursa molt regular va anar 
obrint diferències amb les seves perseguidores, Puri Molina (In-
dependent) i Esmeralda Zaragoza (Independent), arribant a meta 
amb una sòlida diferencia.

Els temps dels primers guanyadors de la Collbatonina van ser els 
següents:

1 Jose Manuel Granadero - 34’32                 
2 Bartolome Serrano - 34’45
3 Antonio Godoy - 35’01                           

1 Sara Prescolí - 44’47  
2 Puri Molina - 46’43
3 Esmeralda Zaragoza - 46’59

Moltes felicitats als guanyadors i moltes gràcies a tots els atletes 
i col·laboradors que heu fet possible aquesta primera edició, us 
esperem a tots en la segona edició de 2011.

La regidoria d’Esports ha repartit un tríptic informatiu, amb l’ofer-
ta esportiva disponible a Collbató des del present curs 2010-2011. 
La idea és oferir activitats per a homes i dones de totes les edats, 
la qual cosa és possible gràcies a les persones que gestionen les 
entitats locals i a l’esforç constant que es realitza des de l’Ajunta-
ment posant al seu abast les instal·lacions necessàries i promo-
vent noves activitats. 

 

Enguany Collbató disposa del nou gimnàs municipal de l’Escola 
Mansuet, on es practica minibasquet, karate i tennis taula. També 

“El nou CEIP Mansuet ha incrementat l’oferta educativa local però 
també el parc d’equipaments esportius” 

Creix l’oferta esportiva a Collbató

El dissabte 30 d’octubre es va disputar la primera edició de La 
Collbatonina, amb una gran participació en totes les curses, que 
va fer gaudir al públic assistent d’una gran tarda d’atletisme.

La prova va començar amb la presentació de la nova Secció Es-
portiva Escolar La Salut de Collbató, formada en connexió amb 

la Secció del Club 
Atletisme Olesa a 
Collbató. Tot seguit 
es va donar la sor-
tida a la prova dels 
més petits, atletes 
de les categories 
prebenjamí i benja-
mí que van realitzar 
un recorregut de 
640 metres. Els van 
seguir els atletes 
de categoria aleví, 
infantil i cadet, que 

en una prova de 1430 metres van començar a obrir el circuit de 
la cursa gran.

Fins que va arribar el gran moment, i a les 18.07 es va donar 
el tret de sortida a la primera edició de la cursa popular de 10 
km COLLBATONINA 2010, amb una gran participació; 234 atletes 

Primera edició de la Collbatonina

“Membres de la Secció Esportiva Escolar La 
Salut de Collbató”

notícies 
Salvador Valls, regidor d’Esports, Comunicació ,Recursos Humans i Seguretat.

s’ha ampliat la disponibilitat d’espais al CEIP La Salut i a la llar 
d’infants l’Abellerol, on es realitzen activitats de ball, aerobic i 
gimnàstica de manteniment. Abans de finalitzar l’any, es disposarà 
també de la pista poliesportiva coberta, actualment en procés de 
construcció, tan necessària des de fa anys per Collbató. La tercera 
pista de tennis ja està en funcionament, per tal de poder federar 
el Club de Tennis Collbató i facilitar la competició oficial dels 
nostres infants. El camp de futbol ha entrat igualment en funcio-
nament, gràcies a l’ampliació i a l’equip de joves futbolistes que 
s’ha creat al municipi i que aquest curs competiran en la modalitat 
de Futbol-7, alternant les instal·lacions amb els practicants d’at-
letisme, una activitat cada cop més consolidada. Ja està en marxa, 
també, l’Hotel d’Entitats, ubicat a la seu de l’antic ajuntament, 
al carrer Pau Bertran, actualment ocupat per d’associacions com 
La Taca, 4.000 peus i la Cursa de l’Alba, que organitzen activitats 
amb bicicleta, excursionisme, escalada, competicions de curses 
atlètiques, etc... Des d’aquí, aprofitem per engrescar les associaci-
ons esportives i culturals locals a utilitzar aquest nou equipament 
específicament habilitat per a ser utilitzat pel teixit associatiu. 

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Collbató encoratja tots 
els veïns i veïnes del municipi a practicar alguna de les moltes ac-
tivitats ofertades, ja que la pràctica regular d’una activitat espor-
tiva suposa major qualitat de vida en tots els aspectes, comptant, 
a més, les magnífiques oportunitats que ofereix el nostre entorn 
privilegiat quan a esports i activitat de lleure exteriors.

—La pràctica regular d’una activitat esportiva suposa major qualitat de vida en tots els aspectes.

—Actualment Collbató té una oferta de 80 activitats, bona part de les quals són esportives.
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notícies 
Jordi Robles, Campió de Catalunya de Karting 

L’estructura metàl·lica que cobreix la pista 
esportiva de l’Avinguda Centenari ja està 
enllestida. Un cop consolidada la coberta, 
els operaris han col·locat la tradicional se-
nyera, amb la qual cosa l’obra 
entra en la seva recta final. No-
més resta cobrir la teulada amb 
plaques metàl·liques, actuació 
que s’iniciarà el dilluns 29 de 
novembre; readaptar la pista a 
les dimensions de la nova es-
tructura, que permetrà guanyar 
uns metres més d’espai als fins 
ara disponibles, i habilitar els 
dos espais interiors que a partir 
d’ara acolliran les seus socials 
del Centre d’Esports Collbató i 
la Penya Blaugrana. La cessió 

El diumenge 14 de novembre, el jove pilot 
de karting de Collbató Jordi Robles es va 
proclamar Campió de Catalunya de Karting 
categoria 4t 250cc, un nou títol a afegir 
al destacat palmarès que acumula aquest 

alumne de 3er d’ESO del SES Collbató de 
14 anys, a qui des dels mitjans municipals 
seguim amb interès, igual que a altres joves 
veïns i veïnes del poble que destaquen en les 
seves respectives modalitats esportives.  
 
Jordi Robles es va iniciar en el món del 
karting de molt petit, al voltant dels 4-5 

Les obres de la pista coberta encaren la recta final

 “Jordi Robles al saló del seu domicili al Pla 
del Castell de Collbató”

anys, de la mà dels seus pares, aficionats a 
aquest esport. Posteriorment va començar 
a competir, primer a les categories més 
bàsiques i amb karts adequats a la seva edat, 
fins que gràcies a l’experiència adquirida ha 
aconseguit imposar-se en el Campionat de 
Catalunya al volant d’un kart de competició 
dotat de motor de 4 temps i 250 cc.

Competir en esports minoritaris és dur; això 
ho saben tots aquells que s’hi dediquen i 
que dia rere dia lluiten per tirar endavant. 
El cas d’en Jordi Robles no és cap excepció, 
perquè tant ell com els seus pares han hagut 
de realitzar un gran esforç per entrenar i 
aconseguir ser a la graella de sortida amb 
un vehicle competitiu. En l’actualitat, 
però, l’esforç sembla que comença a oferir 
els seus fruïts, perquè a part d’haver assolit 
el Campionat de Catalunya, en Jordi ja 
compta amb un esponsor i també amb la 
perspectiva de poder integrar-se en un 
projecte esportiu d’envergadura, pilotant 
un Fórmula 3.000, la qual cosa suposaria 
un gran pas endavant en la seva carrera. Per 
altra banda, el fet de disposar d’un circuït 
proper com és el de Castellolí, facilita molt 

els entrenaments regulars, perquè fins ara 
aquests els havia de realitzar a diferents 
circuït de Catalunya, amb el que això 
comporta quan a desplaçaments, temps, 
despesa, etc... 
  

Per tot plegat, des d’aquí no ens resta més 
que desitjar-li molta sort a en Jordi de cara 
al futur, al mateix temps que expressem 
la nostra més sincera enhorabona pel 
campionat assolit.

—La coberta de la pista s’està desenvolupant d’acord amb els plans d’execució previstos

—El nou espai també acollirà les seus socials del Centre d’Esports Collbató i la Penya Blaugrana local.

—En una segona fase es preveu el tancament complet de l’estructura.

 “Estructura completa de la cobertura metàl·lica de la pista
 esportiva municipal”

dels dos espais de titularitat municipal a 
dues entitats tan arrelades des de fa anys 
a Collbató, cal incloure-la en el pla iniciat 
enguany pel consistori, que té com a objec-

—Tot i la seva joventut (14 anys) Jordi Robles compta ja amb una dilatada experiència al volant, ja que 
es va iniciar en el karting als 5 anys.

tiu facilitar seus socials dignes a les distin-
tes entitats socials, culturals i esportives 
del municipi. 

La cobertura de la pista s’està desenvolu-
pant sense incidències i d’acord 
amb els plans d’execució previs-
tos, és per això que a final d’any 
Collbató podrà comptar amb una 
pista esportiva coberta on es po-
drà entrenar, competir i realitzar 
actes públics de mitjana i gran 
capacitat protegits de les incle-
mències meteorològiques.  En una 
segona fase es preveu el tanca-
ment complet de l’estructura, per 
tal que l’equipament pugui ser 
utilitzat en condicions semblants 
a les que ofereix un pavelló. 

“El nou campió de Catalunya de karting, amb 
el vehicle que li ha permès assolir la victòria”
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notícies

El 5 de novembre passat el conseller d’Innovació, Universitats i Em-
presa, Josep Huguet, va signar un conveni de col·laboració amb 14 
municipis del Baix Llobregat —entre els quals hi ha Collbató—, per 
promocionar els recursos turístics intangibles de la comarca. 

El conveni s’emmarca en el Pla d’Implementació dels Recursos Intan-
gibles de Catalunya, que identifica prop de 2.000 recursos intangibles 
d’arreu del país. Un recurs turístic intangible és aquell que no es ma-

nifesta a través d’una presència física definida —com podrien ser el 
temple de la Sagrada Família o les ruïnes d’Empúries—, sinó a través 
de fets històrics o expressions culturals identificades amb un indret 
o territori concret. La població de Valls, per exemple, posseeïx un bé 
intangible cultural de gran importància, en ser el bressol del món cas-
teller, recentment declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

La comarca del Baix Llobregat es un escenari privilegiat de la història 

Nou avenç en matèria de turisme

Oriol Castells, regidor de Serveis Socials, 
Sanitat i Consum, i Turisme

de Catalunya. Entre molts altres exemples, els municipis de Gava i 
Collbató ofereixen recursos turístics intangibles relacionats amb els 
primers habitants de Catalunya, mentre que Sant Boi i Martorell estan 
estretament relacionats amb la Catalunya dels Ibers, Grecs, Romans 
i Visigots. 

Collbató és un dels pobles de la comarca amb més potencial quan a 
recursos turístics intangibles, perquè la llarga història del municipi 
abasta els temps dels primers pobladors de Catalunya, fins a l’època 
actual, passant pel Naixement de Catalunya, la Catalunya Rebel de 
bruixes i bandolers, la Febre d’Or amb els orígens del moviment cata-
lanista i anarquista, la República i el Franquisme. 

El nou conveni atorga caràcter prioritari a Les coves del Sanitre de 
Collbató i als fets relacionats amb aquest espai tan singular; és per 
això que figuren en un segon nivell dels quatre possibles amb què es 
qualifiquen els béns intangibles catalogats.

—Collbató és un dels pobles de la comarca amb més potencial quan a recursos turístics intangibles.
—El conveni atorga prioritat a Les coves del Salnitre  i als esdeveniments relacionats amb aquest espai.

“Foto de família dels signants del conveni”

 “El regidor Oriol Castells, signant el conveni en representació de l’Ajunta-
ment de Collbató, juntament amb el conseller Josep Huguet i Rosa Bolade-

ras, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat.” 

La història del Camí de Sant Jaume es remunta a començaments del 
segle IX. moment del descobriment del sepulcre de l’apòstol evange-
litzador de la Península Ibèrica. D’ençà del descobriment, Santiago de 
Compostel·la es converteix en punt de pelegrinació de tot el conti-
nent europeu. 

Existeix la sensació que Catalunya s’ha mantingut al marge del movi-
ment jacobeu i de la pelegrinació a Santiago de Compostel·la, però 
la realitat és ben diferent. El culte a Sant Jaume a Catalunya era molt 
freqüent desde l’inici de les pelegrinacions; i una tradició molt estesa 
afirma que l’Apòstol va predicar a les ciutats de Barcelona, Lleida i 
Saragossa. 

No hem d’entendre el Camí de Sant Jaume com una única ruta pre-
fixada, sinó que les vies són múltiples malgrat que la destinació és 
sempre la mateixa; per això des de les associacions i des dels ens ofi-
cials es defensa l’existència d’una pluralitat de Camins de Sant Jaume, 
en els quals, Montserrat i Collbató gairebé sempre són llocs de pas 
obligat.

Actualment la conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa, de la 
Generalitat de Catalunya, ha començat a senyalitzar alguns punts del 
camí de Sant Jaume que transcorre pel Baix Llobregat Nord. El tram 

Collbató i el Camí de Sant Jaume

“Mapa amb el traçat d’un dels camins de Sant Jaume catalans 
més concorreguts.”

entre Barcelona i Olesa de Montserrat ja està senyalitzat, i molt aviat 
els senyals —consistents en rajoles i pals de fusta verticals— seran 
visibles també a Collbató i rodalies.  
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Com cada any, les Festes de Sant Corneli, sant patró de Collbató, 
han ofert un programa d’activitats especialment centrades en la 
festa del dia 16, però envoltada d’altres activitats relacionades 
amb festivitats molt properes com l’11 de setembre, Diada Naci-
onal de Catalunya. 

La celebració de la Diada ha comptat enguany amb manifestaci-
ons festives força remarcables, entre les quals caldria destacar la 
cantada d’havaneres celebrada el mateix dissabte 11 de setembre 
al Casinet o l’espectacular exhibició castellera oferta al migdia 
del diumenge a la plaça de l’Església, el resum de la qual es pot 
veure a la secció de videos de la web municipal www.collbato.
cat  

El dia 16, com ja és habitual, es va celebrar la festa dels avis, que 
va comptar amb la preceptiva missa i el tradicional dinar de ger-
manor a EADA; enguany, però, diversos grups teatrals i musicals 
formats per persones grans de Collbato i Esparreguera, van oferir 
al Casinet un divertit i molt entretingut programa d’activitats, 
del qual també podreu visionar un recull en forma de video a la 
web municipal.  

Festes de Sant Corneli 2010

La Festa de Sant Corneli d’enguany va servir, també, per presentar 
públicament el nou regidor de Benestar Social, Sanitat i Consum i 
Turisme, Oriol Castells.

“Foto de família dels participants en el Dinar de Germanor 2010,
 celebrat a EADA”

Com cada any el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, en col·laboració amb 
els ajuntaments de la comarca, ha orga-
nitzat aquesta caminada que ha agrupat 
diferents actes esdevinguts al voltant 
de l’1 d’octubre, Dia Internacional de la 
Gent Gran. La finalitat principal d’aques-
tes activitats ha estat la promoció de la 
salut de les persones grans, l’augment 
del benestar en persones d’edat avança-
da i el tenir cura dels processos partici-
patius de la gent gran en la nostra soci-
etat. La Marxa promou la importància de 
la salut com a element essencial perquè 
els ciutadans i ciutadanes de més edat 
continuïn fent una contribució dinàmica 

i positiva a les seves respectives comunitats. Enguany, la gent 
gran de Collbató ha participat en la marxa conjunta celebrada a 
Olesa de Montserrat, ja que al Baix Llobregat Nord és tradicional 
que diversos municipis celebrin de forma alterna la marxa, localit-
zan-la cada any en un municipi diferent

XII Marxa de la Gent Gran del 
Baix Llobregat 2010

Oriol Castells i Parera és el nou regidor de Benestar Social, 
Sanitat i Consum, i Turisme, en substitució 
d’Emilia Rabadán, que a finals d’estiu va 
presentar la dimissió voluntaria. La incor-
poració del nou regidor ha permès realitzar 
un petit canvi de carteres, ja que la regido-
ria de Turisme, fins ara responsabilitat de 
Concepció Alsina, passa a dependre d’Oriol 
Castells, amb la qual cosa el repartiment 
de regidories queda establert de la manera 
següent: 

 Concepció Alsina, regidora d’Educa-
ció, Espai Públic i Promoció Econòmica.

Oriol Castells, regidor de Serveis Soci-
als, Sanitat i Consum, i Turisme

Oriol Castells, nou regidor de 
Benestar Social, Sanitat i  Con-

sum i Turisme

“Oriol Castells, nou regi-
dor de Benestar Social, 
Sanitat i Consum, i 
Turisme”

notícies

A mitjans del present mes 
de desembre és previst que 
finalitzin les obres d’am-
pliació del pati del Casal 
d’Avis, que ha quedat de-
finitivament alliberat amb 
el trasllat dels alumnes del 
CEIP Collbató a la nova seu 
del CEIP Mansuet, al Pla 
del Castell. 

Finalitzen les obres d’ampliació del Casal d’Avis

“Imatge del Casal d’Avis en plena activitat”

El nou ordenament del pati de les antigues escoles de Collbató 
queda condicionat per la futura construcció del CAP Collbató, que 
n’ocuparà una part important, però tot i això l’espai guanyat pel 
Casal d’Avis és considerable.   

Durant aquestes mateixes dates el departament de Benestar Social 
té previst realitzar, també, el tradicional repartiment d’obsequis 
als major de 68 anys. Les visites es faran als domicilis entre els 
dies del pont de la Puríssima i Nadal.
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Carta oberta del Club de Tennis Collbató
En els darrers temps han estat publicats a diferents mitjans de comu-
nicació locals, informaciaigides, referents a la organització, funcio-
nament i finançament del nostre Club de Tennis i es per això que hem 
cregut oportú donar la versió real sobre aquests punts. 

En primer lloc volem denunciar a aquells que fent servir l’escut de 
www.collbato.com s’hi amaguen sense donar la cara i fan tota mena 
d’afirmacions com hem dit abans, difamatòries, mal intencionades, 
demagògiques i falses, sense haver-se dignat ni tant sols contactar 
amb el Club de Tennis per intentar contrastar allò que fan públic. Així 
mateix volem denunciar el fet de que un grup polític amb presència al 
nostre Ajuntament faci servir també al nostre Club de Tennis per en-
degar actuacions polítiques en contra d’algun Regidor d’un altre grup 
polític, sense tampoc haver-se posat en contacte amb nosaltres per 
contrastar la informació que de forma tendenciosa publiquen. Si volen 
fer actuacions polítiques en contra d’alguna persona o partit polític, 
que es busquin altres excuses però que deixin tranquils als que volem 
practicar l’esport del tennis. 

Tot seguit us expliquem, breument, quina es la historia d’activitats, 
actuacions, inversions i despeses d’aquest Club de Tennis que titllen 
de “privat” i que com podreu comprovar es tant social i obert com 
la majoria d’associacions i entitats que funcionen en el nostre poble 
avui en dia.

El Club de Tennis consta avui en dia de: 

- 3 pistes de tennis de terra batuda amb instal·lació de llum i aigua 
- 1 pista dura sense llum i sense aigua 
- 1 pista de pàdel sense llum i sense aigua 
- 1 Bar 

L’any 1982, el Ajuntament va lliurar al Club de Tennis les instal-
lacions, degut a que no es podia fer càrrec ni de les despeses de man-
teniment ni de les inversions necessàries per posar al dia les pistes de 
tennis existents que estaven molt malmeses. 

La inversió la paga completament el Club de Tennis mitjançant derra-
mes que molts dels socis que utilitzen les pistes avui en dia, i que no 
hi eren en aquell moment, no varen pagar. També el Club de Tennis 
es va fer càrrec de la inversió necessària per la instal·lació elèctrica 
(tenim documents que proven tot això). 

La pista dura es va fer amb finançament íntegre per part del Club de 
Tennis també mitjançant derrama entre els socis del moment (tenim 
documents que ho proven). 

La pista de pàdel es va fer també amb finançament integre per part 
del Club de Tennis i també mitjançant derrama entre els socis del 
moment (tenim documents que ho proven).

La tercera pista de tennis construïda recentment i que tant molesta a 
algunes persones o agrupacions, ha estat finançada amb un 75% pel 
Club de Tennis, es a dir 30.000€ (trenta mil) i mitjançant avançament 
de quotes per part d’alguns socis (tenim documents que ho proven).
 
Totes les inversions comentades fins ara han estat cedides per el Club 
de Tennis a l’Ajuntament. 

Els que hi entenen, sabran que les pistes de terra necessiten d’un 
manteniment que es paga amb les quotes dels Socis del Club de Ten-
nis i que costa entre 12.000€ i 15.000€ l’any. El fet de que hi hagi 

socis i que tinguin de pagar una quota, alguns malintencionats ho 
interpreten com que el Club de Tennis es privat. Si no fos per les 
“quotes” dels socis, el manteniment el tindria de pagar el Ajuntament 
i com tots sabem no estan els temps com per demanar a aquesta en-
titat que s’obligui amb mes despeses. 

Tot i les inversions comentades fins ara i cobertes per els socis, el 
Club de Tennis continua estan obert a tothom qui estigui disposat a 
fer una aportació molt minsa per tal d’ajudar al manteniment de les 
instal·lacions. 

Per aquells que ho vulguin entendre, creiem que en el punt anterior 
ja s’interpreta prou clarament que el Club de Tennis, de privat res. 
Tothom qui vulgui pot fer servir TOTES les instal·lacions lliurament si 
prèviament s’ha fet soci i contribueix mitjançant una quota mensual 
de 9€ (nou euros) a les depeses de manteniment a que ja hem fet 
referència. 

Les pistes de tennis es fan servir de manera GRATUÏTA i DIÀRIAMENT 
per els alumnes del nostre Institut. 

Cada any, el Club de Tennis organitza un campionat Social obert a 
TOTHOM i es té de pagar una quota per participar-hi, que per els que 
no son socis es un xic mes alta que per els que sí ho son (nomes 
faltaria).

El Club de Tennis organitza classes de tennis per TOTHOM qui si vulgui 
inscriure i el preu es més barat per els socis que per els que no ho 
son (nomes faltaria). 

El Club de Tennis (a càrrec seu) organitza cada any i de forma gratuïta 
una gincama, una festa de l’escuma i una trobada paellera obertes a 
TOTHOM com unes activitats mes de les que s’ofereixen en el nostre 
poble per la Festa Major. El Club de Tennis ha organitzat en el seu 
moment, altres activitats també obertes a TOTHOM com concursos de 
pintura, de contes, de teatre i d’altres. 

El local de Bar es cedit per l’associació de veïns del Bosc del Missè. 

Com totes les altres entitats o agrupacions del nostre poble que ho 
necessiten, nosaltres fem servir llum i aigua i al igual que elles tam-
poc ho paguem. Ho paga l’Ajuntament. 

Si després de llegir lo anterior, encara hi ha algú que pensa que el 
Club de Tennis de Collbató es privat, es que no sap llegir o vol con-
tinuar fent demagògia d’un tema que està prou clar. Per coneixement 
de tothom us informem que aquest escrit s’ha enviat per la seva 
publicació a: 

- L’Ajuntament de Collbató per inserir-lo en la seva pàgina web 
- A la revista Collbató informa perquè surti en el proper número 
- A la web www.collbato.com 
- Als següents partits polítics per tal de que ho publiquin en les seves 
revistes periòdiques: ERC, PSC, CiU i GIC. 

Esperem que tots aquests mitjans o entitats així ho facin.

Salutacions cordials 
Club de Tennis Collbató
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A Collbató, les eleccions al Parlament celebrades el passat 28 de no-
vembre, van oferir els següents resultats.

PARTIT  VOTS   PERCENTATGE 

CiU         849  (44,85%) 
PSC 253  (13,36%) 
PPC 204  (10,77%) 
ERC  158  (8,34%) 
ICV 116  (6,13%) 
SCI   69  (3,64%)
Cs   64  (3,38%)
PxC   48  (2,53%)
Rcat         20 (1,05%)
Altres    64 (3,34%)
En blanc   45, Cens votants: 2.961  Participació: 64,37%  Vots vàlids: 
1.893

Resultats  de les eleccions 
del 28 de novembre

10 de desembre. 19:00h Mostra de pintures realitzades per 
membres del Casal d’Avis

14 de desembre. 18:00h Conferència sobre testaments. Acte 
organitzat per la dinamitzadora de Gent Gran conjuntament amb 
tres municipis més i el suport de la Diputació de Barcelona. 

17/20/21 de desembre. 10 a 12:30 del matí. El grup de 
teatre del Casal d’Avis representa un conte a les dues escoles de 
primària i a la llar d’infants. Dia 17 (CEIP Mansuet); dia 20 (CEIP 
La Salut), dia 21 (Llar d’infants l’Abellerol).

19 de desembre. 17h Taller de pessebres a la sala annexa de 
l’Oficina de Turisme.

20 de desembre. 18h. Festa de Nadal al Casal d’Avis, amb la 
tradicional cantada de Nadales.

Calendari d’actes del Casal 
D’avis fins a final D’any

El passat dissabte 11 de desembre es va celebrar a la Sala Cultural 
Municipal la tercera edició de la Jornada de Consum Responsable, 
una iniciativa del Grup d’Independents de Collbató (GIC), que un 
any més i a través de diferents actes lúdics i culturals vol consci-
enciar les persones respecte a la necessitat de consumir amb res-
ponsabilitat, especialment en dates propers a les festes de Nadal, 
quan tracionalment el consum es dispara i es cometen excessos.  

 Enguany la Jornada s’ha programat en petit format, és per això 

Tercera edició de la Jornada de Consum Responsable

Des del present mes de 
desembre, la web mu-
nicipal www.collbato.
cat incorpora el servei 
e-Tram. Per accedir-
hi només cal prémer 

damunt el bàner específic del servei, localitzar a la dreta de la 
pàgina principal.

Què és l’e-TRAM?
L’ e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits 
per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. L’accés a 
l’e-TRAM es fa des del web de l’ajuntament.

L’e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en 
qualsevol moment puguin:

• Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals
• Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud
• Consultar l’estat i el contingut del seus tràmits 

Entra en funcionament el servei e-TRAM 
Quines utilitats té l’e-TRAM?
D’inici, l’e-TRAM inclou una quarentena de tràmits. Cada ajunta-
ment pot seleccionar els tràmits que més l’interessen per poder 
autogestionar l’oferta de serveis que donarà al ciutadans.

L’e-TRAM permet als ajuntaments: 
• Oferir un servei de valor afegit per al ciutadà a un cost 
molt econòmic i sense necessitat de fer cap inversió en equipa-
ments i programari.

• Aprofitar la infraestructura de la plataforma del Consorci 
AOC i intercanviar informació amb altres administracions

• Personalitzar la seva oferta de serveis i els requeriments 
de cada tràmit. 

• Iniciar qualsevol sol·licitud en nom del ciutadà i auto-
gestionar tot el cicle de procediment

que tots els actes s’han desenvolupat de forma continuada entre 
dos quarts de cinc de la tarda i les deu del vespre, amb un taller 
de cuina i manualitats especial per a infants, projecció de distints 
curtmetratges, xerrades, presentació d’una paradeta d’Oxfam-In-
termón amb oferta procedent del comerç just i de Can Perol, que 
comercialitza productes ecològics, frescos i de proximitat proce-
dents del Baix Llobregat. Els actes van finalitzar amb un sopar 
elaborat amb productes de consum responsable. 

notícies  



��

El dissabte 18 de setembre es va 
celebrar la tradicional Trobada de 
Gegants de Collbató, que en aques-
ta edició va tenir caràcter extraor-
dinari perquè se celebrava el 25è 
aniversari  de la Marta i en Mansu-
et, la parella de gegants locals. 

Per celebrar l’aconteixement la co-
lla de Geganters de Collbató va pro-
gramar un gran nombre d’activitats, 
que van comptar amb el recolza-
ment de l’Ajuntament de Collbató, 

la Diputació de Barcelona, el Patro-
nat de la Muntanya de Montserrat i 

la Generalitat de Catalunya, es per això que el programa va superar 
totes les expectatives i la gran festa gegantera de Collbató va 
acabar sent un èxit sense precedents.

La Colla Gegantera de Collbató va convidar una trentena de colles 
geganteres d’arreu de Catalunya per celebrar-ho. A quarts de sis 
de la tarda els convidats es van plantar a la Rambla Mansuet, on 
al voltant de les sis es va oferir la Xocolatada Popular i posterior-
ment una curiosa sessió d’estiraments —organitzada per l’entitat 
D8N8— per als portadors de gegants i totes les persones que s’hi 
van voler afegir. L’estampa resultant va ser d’allò més curiosa i 
al mateix temps inèdita: la Rambla Mansuet plena de geganters 
vestits de forma tradicional, movent-se al ritme d’una sessió d’ae-
robic. 

Tot seguit, va començar el cercavila, que durant dues hores llar-
gues va recórrer els principals carrers de Collbató, aturant-se en 
punts clau, com la Plaça de l’Esglesia, a realitzar balls de gegants 
i exhibicions espontànies. La comitiva no estava formada només 
per gegants i geganters, sinó per una gran quantitat de colles 
acompanyants formades per trabucaires, grallers, tabals, diables, 
etc... 

XXVè Aniversari dels Gegants de Collbató

—La gran festa gegantera de Collbató va acabar sent un èxit sense precedents.

Dani Casas, regidor de Cultura i Patrimoni, i Joventut

 “Cartell amb la impressionant llista de convidats a la celebració

 “Membres de l’actual Colla Gegantera de Collbató”

 “Logotip de l’entitat”

Cap a les nou del vespre, la festa es va concentrar novament a la 
Rambla Mansuet, on es van realitzar diversos balls de lluïment, els 
parlaments oficials i una gran festa de foc protagonitzada per la 
Colla de Diables “La Malèfica del Coll”, amb el Drac Gaudiamus.

En acabar els actes festius tots els convidats es van traslladar a 
la pista esportiva del CEIP La Salut, on tothom va poder recupe-
rar forces en el multitudinari sopar de germanor organitzat per a 
l’ocasió.

Amb aquesta celebració la Colla Gegantera de Collbató confirma 
la seva capacitat de convocatòria i també la seva vigència, ja 
que en l’actualitat està més viva i activa que mai, en comptar 
amb un total de 40 persones, entre geganters, músics, ajudants 
i col·laboradors. Val a dir que darrerament s’han portat a terme 
importants avenços, com ara disposar d’un remolc especial per 
al transport dels gegants, tenir presència a Internet amb pàgina 
pròpia i espai al Facebook (amb més de 1.000 amics registrats!) 
o consolidar un grup de músics que en l’actualitat desperta admi-
ració allà on va. 

Per acabar, afegir només que a la secció de videos de la web 
municipal www.collbato.cat hi ha un resum de la festa per a tots 
aquells qui desitgin visionar-lo.  
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notícies

Dia 4 de Maig. Sortida des del nostre poble direcció a l´aeroport del Prat en el nostre autocar. Després de la facturació de les maletes agafarem 
el vol direcció ATENES. Un cop arribem a la capital de GRÈCIA ens recollirà un autocar que ens portarà  a l´ hotel a deixar les maletes. Soparem 
a l´ hotel. Allotjament

Dia 5 de Maig. Després d´esmorzar vindrà l´autocar a recollir-nos i sortirem cap a l´ACRÒPOLIS. El símbol d´Atenes, la Roca Sagada, visitarem 
el Temple d´AENEA NIKE, el Temple de PARRTENON, el ERECTION i finalment el museu de l´Acròpolis. Després farem una panoràmica dels llocs 
més interessants de la ciutat com l´ACADÈMIA, la Plaça SINTAGMA, el PARLAMENT, l´ESTADI OLÍMPIC. Dinar en un restaurant típic grec. Tarda 
lliure. Sopar a l´hotel i allotjament.

Dia 6 de Maig. Esmorzarem a l´hotel i a l´hora convinguda ens vindrà a buscar el nostre autocar per anar cap al port del Pireo a embarcar en 
el nostre CREUER per dinar a bord. Després d’embarcar sortirem cap a MIKONOS, on farem una visita en aquesta meravellosa illa i gaudirem de 
les famoses Cases Blanques. Soparem al creuer. Navegació per la nit cap a KUSADASI

Dia 7 de Maig. Després d’esmorzar anirem a fer una excursió a KUSADASI, on ens espera un autocar per anar a visitar la casa on la Verge Maria 
va viure després de la Crucificció. A peu seguirem al nostre guia turc per l’antic EFESOS on passejarem pels meravellosos carrers d’aquesta ciutat. 
Entre d’altres visitarem la Biblioteca de Celso i el gran Teatre de Efesos, la Font de Traiano i els Banys de Scolastica i el Temple d´Adriano. De 
tornada tindrem una panoràmica de la Basílica de San Juan. Al migdia tornarem al creuer per dinar i sortirem cap a PATMOS on farem la visita 
del MONASTIR DE SAN JUAN i LA COVA DE L´APOCALIPSIS. Després de la visita tornarem al creuer per sopar. Navegació de nit cap a CRETA.

Dia 8 de Maig. Després d’esmorzar sortirem d’excursió cap a CRETA i en acabat, tornarem al creuer per dinar i sortir cap a SANTORINI on farem 
la visita d’aquesta meravellosa illa als pobles de IA i a la ciutat de FIRA. També veurem els volcans inactius de la badia de LA CALDERA. Després 
de la visita tornarem al creuer on soparem. Allotjament.

Dia 9 de Maig. Després d´esmorzar desembarcarem i el nostre autocar ens estarà esperant al port del Pireo per anar cap a l´hotel. Tindrem el 
matí lliure per anar a fer compres per la ciutat d´Atenes. A un hora convinguda tornarem a l´ hotel per dinar. Després sortirem a fer una excursió 
al CABO SUNIO on soparem en un restaurant típic. A un hora prudent tornarem a l´ hotel per dormir.

Dia 10 de Maig. Després d’esmorzar i a un hora convinguda sortirem amb el nostre autocar cap a l´ aeroport d´Atenes on agafarem el vol direcció 
Barcelona. En arribar a Barcelona, el nostre autocar ens estarà esperant per portar-nos cap el nostre poble.

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. US HI ESPEREM

ATENES I CREUER PER LES ILLES GREGUES

El Servei Comarcal 
de Joventut del Baix 
Llobregat ha posat en 
marxa diverses inicia-
tives encaminades a 
dinamitzar al màxim 
aquest sector de po-
blació a la comarca, 
oferint informació i 
assessorament sobre 
qüestions de màxim 
interès per als joves: 
ocupació, lleure, ha-

bitatge, etc… 

Una de les iniciatives portades a terme ha estat la creació d’un 
logotip, que ha estat escollit entre els nombrosos participants en 
el concurs d’idees convocat per a l’ocasió. 

Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat

El logotip finalment escollit ha estat premiat amb 2.500 euros i  
s’utilitzarà en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, pro-
grames, publicacions, etc. que realitzin cadascun dels 30 ajunta-
ments de la comarca i també el propi Servei Comarcal de Joventut. 
El logotip es una adaptació al llenguatge senzill i tecnològic que 
actualment utilitzen al joves en els canals de comunicació (xarxes 
socials, mòbils, etc). Consisteix en la fusió de les paraules “Joves 
el Baix Llobregat” en “JOBX”, una imatge molt adequada als nous 
temps. 

Totes les iniciatives i serveis que presta el Servei Comarcal de 
Joventut  es poden consultar a través de la seva web:

http://serveicomarcaldelbaixllobregat.blogspot.com/  

“Logotip guanyador de concurs, 
premiat amb 2.500 euros”
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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
Coincidint amb l’inici del curs 2010-2011 l’Ajuntament de Collbató ha 
editat i repartit per tots els domicilis del municipi, la Guia d’Activi-
tats 2010-2011, que també s’ofereix, en versió digital, a través de la 
web municipal www.collbato.cat  La Guia resumeix totes les activitats 
educatives, esportives, culturals i socials que ara mateix s’ofereixen a 
Collbató; una oferta que ratlla les 80 activitats, repartides per franges 
d’edat. 

AGENDA D’ACTIVITATS 2010-2011

El nostre veí Andreu José Bernadas ha sol·licitat la difusió d’aquesta 
nota d’agraïment, petició que cursem amb molt de gust al mateix 
temps que desitgem la seva ràpida recuperació.

El passat 14 d’octubre vaig patir un accident laboral que podia haver 
tingut conseqüències molt greus però que, afortunadament, no em va 
causar danys majors: un bon ensurt, un fort cop al cap i els dos canells 
trencats després de caure des de l’alçada d’un segon pis. Des d’aquí 
vull agraïr tots els familiars, amics, veïns i coneguts que de manera 
directa o indirectament es van interessar pel meu estat de salut, que 
em consta que han estat molts, així com agraïr la policía local i els  
serveis d’emergència la rapidesa i professionalitat amb que em van 
prestar ajuda.

De tot cor, moltes moltes gràcies!
Andreu José Bernadas 

NOTA D’AGRAÏMENT

L’Associació Collbató per la Solidaritat, que organitza l’estada a Collbató 
de nens i nenes de Bielorrússia, afectats per l’explosió de la central nu-
clear de Txernòbil (Ucraïna) l’any 1986, comunica a les persones inte-
ressades a acollir un menor bielorús afectat pel desastre de Txernòbil el 
proper estiu 2011, es posin en contacte amb l’associació a través de la 
seva pàgina web www.solidaritatcollbato.org Informar-se no comporta 
cap compromís. La data límit d’entrega de sol·licituds finalitza el 15 
de desembre del 2010. 

Collbató per la Solidaritat

Nota de la Cordinadora D’activitats
Com cada any, des de la Coordinadora d’Activitats volem agrair la col-
laboració i el recolzament rebut de les persones, entitats i empreses, 
que enguany s’han implicat amb nosaltres i han fet possible que la 
festa Major s’hagi dut a terme amb tant d’èxit.

Agraïm a tots els collbatonins que han assistit i participat en els actes 
i activitats que s’han organitzat, fent de la nostra Festa Major l’acte 
més gran de l’any.

Sempre amb vosaltres,
La Coordinadora d’Activitats 
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Quan vam iniciar aquesta secció, un dels personatges que primer 
ens va venir a la memòria, per entrevistar-lo i fer-ne un reportat-
ge, va ser en Josep Matalonga “Ponis”. Amb ell n’haviem parlat 
un munt de cops, i sempre deia “sí, sí, el dia que vulguis, ja ho 
saps...” Com que obtenir alguna cosa d’ell, sobretot si era en bé 
del poble,  era tan extremadament fàcil, ho vam anar deixant per 
a més endavant, no hi havia pressa, perquè teníem la certesa que 
la seva figura era tan sòlida, permanent i inalterable com la parrò-
quia de Sant Corneli. Lamentablement, però, una greu malaltia que 
es va presentar sense avisar, se l’ha emportat en un tres i no res, 
i ara aquella entrevista pendent i tants cops posposada s’ha con-
vertit en un més dels molts homenatges que ha rebut, està rebent 
i sens dubte rebrà aquest collba-
toní generós i irrepetible que ens 
ha deixat físicament però no pas 
emocionalment, perquè el seu re-
cord estarà lligat per sempre més 
al poble de Collbató i fins i tot a 
la muntanya de Montserrat. 

Tractant-se d’una persona tan 
apreciada, en aquesta ocasió el 
reportatge no és obra d’un sol 
redactor, sinó que la composició 
s’ha realitzat a partir d’una peti-
ta selecció de material recopilat 
al voltant de la figura d’en Josep 
Matalonga “Ponis”; concretament 
un text escrit per l’Enric Serra i 
Rogent i una fotografia cedida 
per en Gilberto Pérez Arienza, 
dues de les moltes persones de 
Collbató que en Ponis va tractar 
de prop durant els seus 59 anys 
de vida. 

En la mort d’en Ponis

Quan escric aquestes ratlles ja han passat unes quantes setmanes 
de l’emotiu enterrament d’en Ponis, un personatge peculiar molt 
propi de Collbató i que crec que es mereix una petita glosa, no 
en sentit de necrològica només, sinó del seu compromís vital; es 
a dir, al Ponis, penso que li hauria agradat mes que  recordem la 
seva trajectòria i aprenguem alguna cosa de profit del seu arrela-
ment a la terra.

Érem quasi coetanis, si bé ell sempre s’havia relacionat més amb 
nois i noies de la següent fornada de gent jove del Collbató del 
moment. De jovenet, era un noi ros que estudiava per a aparella-
dor. El primer record que em ve a la memòria va ser al cotxe de 
línia de la Igualadina, pujant a Collbató. Al passar pel carrer de 
Casanova de Barcelona, hi havia un colmado on tenien per vendre 
caça, penjada al suport del tendal. En veure-ho, en Ponis s’aixecà 
del seient dient-me “guaita! guaita Enric! Quins conillots...”

Aquesta frase d’en Ponis caçador, l’ha acompanyat tota la seva 
vida; dels senglars als cargols, dels conills als bolets, i perquè no, 
una raposa (guineu).

També era un enamorat de les manifestacions populars, entre elles 
assidu dels Sant Fermins i la Patum de Berga; creador impulsor, 
entre altres, del “caga tió” de la plaça de Collbató, de l’arribada de 
la Flama del Canigó, de la revetlla de Sant Joan, la Cavalcada dels 
Reis, Els Tres Tombs, els Concerts a les Coves, la recuperació dels 
Gegants de Collbató... La llista no s’acaba!

El recordo a la Vinya Nova —quan encara no era habilitada com a 
restaurant— on amb el seu amic l’Andreu Solà, hi tenia els gossos 
i tot d’andròmines, pedrotes, armes de tot tipus procedents de la 
Guerra del Francés, i fins i tot alguna bomba de mà de la Guerra 
Civil. Moltes d’aquelles andròmines i estris són al museu Coses del 
Poble de Collbató, on també va participar en la seva formació i 

muntatge. Alguns encara recor-
dareu la pujada del carro fune-
rari que allí s’hi exposa —al 2n 
pis de l’ajuntament—, com es 
va haver de desmuntar per po-
der pujar per l’escala, a peces, 
les rodes, els fusells, la caixa, 
els braços...

Quan va entrar com a guia a les 
Coves del Salnitre, també hi va 
imprimir un nou caràcter. Tenia 
una didàctica molt pròpia en 
la manera d’explicar-les, i sem-
blava, per a la mainada, que el 
personatge hagués sorgit de les 
mateixes entranyes de la munta-
nya de Montserrat. 

Ecologista abans dels ecologis-
tes, home lligat a la terra com 
pocs, amic dels seus amics, va 
viure com va voler i van ser mol-
tes les seves companyes senti-

mentals —la majoria ja com a “ex”— que el varen continuar apre-
ciant, cosa que suposa un gran mèrit.

Recordo també que durant molts anys ell i el seu amic Venanci 
Morral, d’Esparreguera, visitaven casa nostra la tarda del dia de 
Nadal; venien a veure “les Rogentes” (les meves germanes).

Admirador de l’art pobre (Gaudi i Jujol), en Ponis era un manetes 
enginyós; com a exemple de les seves habilitats recordeu el pe-
beter fet amb planxa de ferro batuda on s’encenen les teies quan 
arriba la Flama del Canigó.

 Era també un bon actor fent de figurant característic, per exem-
ple, a la pel•lícula del director Manuel Huerga sobre Gaudí, entre 
d’altres.

Descansa en Pau Ponis, i que el teu esperit i somriure una mica 
sorneguer segueixi protegint Collbató des de la Vinya Nova al riu 
Llobregat i des de Les Bateries a Can Perellong.

Enric Serra i Rogent

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

“El bon humor fou una de les característiques més 
destacades d’en Ponis”

Josep Matalonga i Espinach “PONIS”
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