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Editorial

Festa Major

Les festes majors han estat tradicionalment, abans de la TV 
i Internet el punt de trobada anual de la comunitat local a 
l’entorn d’escenaris comuns – la plaça, el casino, l’envelat, 
l’església...- on, la comunitat, afirmava i gaudia de la seva 
existència i raó de ser.

La festa major es feia amb motiu del Sant Patró, de la collita 
anual, de la vinguda del bon temps o de tot plegat alhora. 
Amb el desenvolupament turístic espanyol -tenint a Manuel 
Fraga Iribarne de ministre de “Información y Turismo”, amb els 
“planes de desarrollo”, “paradores nacionales”, etc - moltes de 
les festes majors varen canviar de dates per delit de turistes 
estrangers i d’estiuejants de la capital cap als pobles a gaudir 
d’uns dies d’esbarjo, natura i autenticitat. 

A molts pobles, fora de l’agost, romanien quatre gats i a Co-

llbató tots, gats inclosos, cabien al bar “La Moreneta” i la sala gran, massa gran. L’Ajun-
tament de l’època amb el sentit comú d’aleshores va decidir portar la festa de Sant 
Corneli a Sant Bartomeu, o més o menys.

Tradicionalment a les festes majors, a part dels actes religiosos i solemnes, es feien  
cercaviles, balls a l’envelat o en un teatre (on també se celebren concerts i representa-
cions teatrals o líriques), balls de sardanes o de danses tradicionals, a la plaça, cóssos 
amb divertiments infantils (com la sortija, salts amb sacs o trencar l’olla), competicions 
esportives, focs d’artifici, correfocs, diables, castells, fires (cavallets, tir al plat, autos 
de xoc, etc.), etc. El poble s’engalana i es fan grans àpats familiars o veïnals i hom 
estrenava vestits i escollien la pubilla de l’any.

Per Sant Bartomeu o per Sant Corneli la Festa Major simbolitza aquesta raó de ser, 
d’existir com a comunitat i això ens arrela a Collbató. Clar que si us he de dir la meva 
opinió, crec que ha arribat l’hora de tornar-li al patró el que és del patró.

Ramon Ferrer i Jané
Alcalde

Ramon Ferrer
 alcalde 
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“Per Sant Bartomeu 
o per Sant Corneli la 

Festa Major simbolitza 
aquesta raó de ser, 

d’existir com a 
comunitat i això ens 
arrela a Collbató.”

Festa Major - Festa Patronal

El joc entre aquestes dues paraules permet explicar com ha anat la nostra Festa Gran 
d’enguany. 

Felicitats, perquè, tot i el poc temps que hem disposat per preparar les festes, degut 
a les eleccions, a les converses prèvies al pacte, a la formació del nou  govern, etc... 

pensem que ens n’hem pogut sortir 
prou bé. Aquesta és la sensació que 
compartim un servidor i la substitu-
ta temporal de tècnica de Cultura, 
amb qui durant aquests dies hem 
compartit les activitats i hem rebut 
nombroses expressions en positiu. 
Per exemple, el retorn de les activi-
tats principals a la pista esportiva, 
ara ja coberta, s’ha considerat un 
encert; com també ho ha estat, el 
fet de distribuir al voltant d’aquest 
espai central, les atraccions i   les 
paradetes artesanes i tradicionals. 

Igualment s’ha vist amb bons ulls la incorporació d’opcions novadores com la ‘Caseta 
Rociera’, perquè ha permès apropar la festa a empreses i restauradors locals i generar 
beneficis al municipi.   

Activitats com el globus captiu o el rocòdrom i la tirolina nàutica han comptat també 
amb molt bona acollida. Val a dir que hem comès alguns errors, ho hem de reconèixer, 
com les cues que es van organitzar en el sopar popular o 
per accedir al globus. Prenem bona nota de les millores a 
aplicar; procurarem polir-les de cara a properes edicions 
de la Festa.  

Gràcies, a tothom que ha ajudat a què aquesta Festa 
Major hagi estat possible: companys regidors i alcalde; 
tècnica Judit Jorba, que ha realitzat un treball fantàs-
tic; Brigada Municipal, amb una gran dedicació i esforç, 
Guàrdia Municipal, sempre a punt; entitats, que en tot 
moment han ajudat organitzant activitats populars, com 
la bicicletada, la cursa d’atletisme o les consolidades gin-
kana nocturna o tómbola parroquial. Gràcies, també, per 
descomptat, a les persones que aquests dies han ajudat 

en les tasques dels bars, la qual cosa ha permès realitzar 
activitats complementàries. Igual que el suport de les em-
preses i comerços que s’han anunciat al programa, als qual 
també volem transmetre un agraïment molt especial, com 
als qui han gestionat la venda de tiquets per poder cobrir 
actuacions que el pressupost no contemplava. Segur que 
ens deixarem anònims que han ajudat; a ells també va 
destinat l’agraïment; com a tota la ciutadania, ja que el 
comportament general ha estat molt correcte. La voluntat 
de la Regidoria de Cultura, i d’aquest Equip de Govern, és 
realitzar una Festa per a tothom i amb tothom; i per això, 
la Festa de l’any vinent es començarà a planificar aquest 
proper més d’octubre, amb l’ajut de les entitats i els col-
lectius implicats.

Per acabar, voldríem fer una menció especial, a la Festa Major Jove, i a les activitats 
que des de la Barraka Jove s’han portat a terme aquests dies, en especial la Cursa dels 
Trastos i el Basquet 3x3, i sobretot l’excel·lent i fantàstica Festa organitzada per aquest 

col·lectiu de joves el dissabte a la 
nit. Molta gent jove, amb ganes de 
passar-s’ho bé, i amb un compor-
tament en general molt correcte. 
Hi ha joves del nostre poble amb 
ganes de fer coses, i tot això, en 
bona part es degut al treball què 
s’està realitzant des de fa molts 
mesos i que volem remarcar: la 
Barraka Jove, impulsada pel Re-
gidor de Joventut Salvador Valls. 
Segurament no tots els joves se 
senten plenament representats; és 

lògic, tenint en compte que entre 
els 15 anys i els 50, tothom en la 

seva mesura se sent jove.

Felicitats, un cop més, i gràcies al Joves i a tota la ciutadania en general, i fins la 
Festa Major 2012.

Oriol Castells, 
regidor de Cultura.

FELICITATS i GRÀCIES! Resum de la Festa Major 2011
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Cal tenir en compte que aquests nens i nenes estan en ple 
procés de creixement i de maduració físic, psíquic i social. 
Aquesta estada al nostre país, no només representa una 

prevenció, diagnòstic i tractament de la seva salut física, 
sinó que també constitueix aquest equivalent per a la seva 
salut afectiva, emocional, relacional i social. En les condici-
ons que viuen aquests menors, en el seu país no tenen cap 
seguiment mèdic i, en molts casos, tenen manca d’afecte.
El finançament del nostre projecte es fa amb les aportacions 
dels socis, empreses col·laboradores i subvencions. A tots i 
totes, moltes gràcies!!!!!
Si estàs interessat en acollir o col·laborar, posa’t en con-
tacte amb l’Associació:
+INFO:   www.solidaritatcollbato.org

Darrerament, com cada estiu 
per altra banda, s’han produït 
algunes queixes de veïns pel 
que fa a sorolls en celebraci-
ons de festes privades. És per 
això que des de l’Ajuntament 
volem fer un recordatori en 
aquest sentit. La normati-
va diu que l’horari de valors 
d’immissió de soroll diürn fi-
nalitza a les 21 hores els dies 
laborables i a les 22 hores les 
vigílies de festius i festius. Hi 
ha, però, la possibilitat d’au-
toritzar el nivell de soroll fins 
a la 1 de la matinada els dies 
laborables i fins a les 2 els 
festius i vigílies. 

És amb la finalitat d’evitar 
conflictes veïnals que s’ha 
de demanar l’autorització de 
l’ampliació d’aquest hora-
ri quan es vol fer una festa 
privada. D’aquesta manera 
la Guàrdia Municipal en té 
constància i es pot avisar als 
veïns.

Concepció Alsina, 
regidora de Seguretat Ciutadana

Als darrers l’anys l’Ajuntament no ha regatejat 
esforços per aconseguir un poble mínimament 
endreçat. Tots els grups polítics, sense excep-
ció, hem estat d’acord en què les ordenances 
que permeten gaudir d’un municipi presentable 
són necessàries.

 En determinats casos, fer complir algunes orde-
nances municipals no ha resultat del tot fàcil, 
perquè hi ha propietaris que no veuen bé que 
l’Ajuntament els digui quins colors poden utilit-
zar per pintar casa seva o amb quina periodici-
tat han de netejar les parcel·les no edificades  
per tal d’evitar incendis o focus localitzats de 

brutícia. Malgrat tot, utilitzant la mà esquerra  i no estalviant explicacions, amb els anys 
s’ha aconseguit acabar amb els casos més extrems i compondre un plànol general de Co-
llbató agradable a la vista.

Últimament, però, han arribat al consistori noves denúncies de parcel·les brutes o que 
acumulen materials que en cap cas poden dipositar-se de forma permanent en una parcel-
la no edificada. Això ens fa pensar que s’ha produït un cert relaxament, que sens dubte té 
el seu origen en l’afany estalviador que imposa l’actual conjuntura econòmica.

Som conscients que vivim una època de vaques magres, però al mateix temps pensem que 
aquesta circumstància no ha de servir-nos d’excusa per justificar un poble menys endre-
çat, perquè aquest seria el primer pas envers un procés de relaxació que estem convençuts 
que Collbató no desitja ni es mereix

Ana Úbeda, 
regidora d’Urbanisme

Breus

Que la crisi no ens 
serveixi d’excusa.

Tot i que acabem de celebrar la Festa Gran de l’any, 
durant la primera quinzena de setembre tenim dues fes-
tes importants més a casa nostra: la Diada Nacional de 
Catalunya i Sant Corneli. 

Parlant de Diada, cal destacar que enguany comptarem, 
un cop més, amb la presència dels Castellers d’Esparre-
guera (que compta amb membres de Collbató) i també 
dels Bordegassos de Vilanova, colla de set pisos. L’onze 
de setembre serà, doncs, una jornada  idònia per veu-
re aquestes construccions humanes declarades Patrimoni 
Cultural Immaterial per la UNESCO. 

Pel que fa a Sant Corneli, el tradicional dinar ofert als 
majors de 75 anys a l’Hotel EADA, que ens ofereix un cop 
més el seu espai, la qual cosa agraïm, les Havaneres amb 
Ron Cremat habitual,  i la conferència sobre el Nucli His-
tòric, a càrrec de la historiadora local Assumpta Muset. 

Dues festes, doncs, per començar un nou curs, després 
que la majoria haguem acabat les vacances estiuenques.

“La imatge de Collbató mereix 
l’esforç de conservar-se”

L’estiu va arribant a la  seva  fi i 
hem de començar a pensar en la 
tornada a l’escola. Aquest any el 
curs comença el dia 12 de setembre 
i finalitzarà el 22 de juny. Una de les 
novetats d’enguany és que la set-
mana blanca, que es va implemen-
tar el curs passat, es suprimeix. Els 
dies de lliure disposició, en canvi, 
passen de tres, que n’hi havia fins 
ara, a cinc. En el cas de Collbató, la 
comissió permanent del Consell Es-
colar Municipal va consensuar que 
aquests dies festius serien:

31/10/2011, 5/12/2012, 24/2/2012, 30/4/2012 i 28/5/2012.
Una altra de les novetats és que desapareix  la sisena hora, per tant 
els horaris es veuran també modificats.
Fent un breu repàs a les matriculacions dels centres veiem que aquest 
curs la llar d’infants estarà al 90% de la seva capacitat. Mentre l’es-
cola la Salut està al 100% de la seva capacitat, l’escola Mansuet, que 
aquest curs ja tindrà alumnes de 6è, té encara recorregut en els cursos 
superiors. Pel que fa a l’IES, que aquest any tindrà uns 250 alumnes, 
tampoc està encara al 100% de la seva capacitat.
En relació a la població censada a Collbató de 0 a 16 anys,  els alum-
nes de la llar d’infants representen un 50%, mentre que els de primà-
ria són un 80% i els d’ESO un 72%.
No podem oblidar-nos tampoc de l’aula de música que té uns 80 alum-
nes, sense contar els majors de 12 anys que ja passen a Esparregue-
ra.
Amb tot això exposat només ens queda desitjar a tots els nois i noies 
que tinguin un bon curs escolar.

Concepció Alsina, 
regidora d’Educació

Sorolls

Agost, 2011
NOTA INFORMATIVA

L’Associació de Collba-
tó per a la Solidaritat 
organitza l’estada, a 

Collbató i pobles veïns de nens i nenes de Bielo-
rússia afectats per l’explosió de la central nuclear 
de Txernòbil.
El passat dissabte 6 d’agost a la matinada, els nens 
i nenes acollits agafaven vol cap a Minks (Bielor-
rusia) acabant així l’estada d’unes set setmanes a 
casa nostra.
Els menors acollits viuen en territoris molt afectats 
per la radiació de Txernòbil i pertanyen a famílies 
desestructurades amb problemes soci-econòmics. 
Durant l’estada a Collbató, els menors han gau-
dit d’activitats culturals (Casal del Club de Ten-
nis, Classes de castellà i Classes d’informàtica) i 
de revisions mèdiques generals i preventives per 
tiroides o possibles malformacions cancerígenes. 
També se’ls va fer reconeixements oftalmològics i 
odontològics.
Amb l’acolliment, s’ha complert la finalitat social 
de millorar la qualitat de vida d’uns nens que, per la 
forma de vida i el lloc d’on provenen, estan sotme-
sos a un altíssim risc de patir, en el futur, malalties 
incurables.

Entenem que l’actual conjuntura econòmica obliga a l’estalvi, però també 
volem fer entendre que per aquesta causa l’administració no pot eximir de 
fer complir certes obligacions bàsiques. 

Deixalleria Municipal. Recordeu que l’ús regular de la 
deixalleria comporta l’aplicació d’importants descomptes 
en el rebut de les escombraries. Si utilitzeu la deixalleria 
entre 6 i 12 vegades l’any, el descompte és d’un 10%; si 
ho feu entre 13 i 24 vegades, obtindreu una reducció del 
15%, i si hi aneu més de 24 vegades, el descompte serà 
el màxim: un 20%. 

Telèfon: 667 56 27 13
Horari: 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 i de    
  16:00 h a 20:00 h (només ORGÀNICA) 

Descomptes en el Cremallera de Montserrat. Els veïns 
i veïnes de Collbató que vulguin obtenir un 40% d’estalvi 
en el bitllet del Cremallera de Montserrat, poden obtenir-
lo sol·licitant el corresponent carnet a l’Ajuntament de 
Collbató; només cal que estiguin censats al municipi. 

El passat 24 
d’agost es van 
complir deu anys 
de la mort del 
mestre orguener 
Gabriel Blanca-
fort i Paris. Nas-
cut a La Garriga 

el 1929 i format professionalment 
a França i Alemanya, la major part 
de la seva vida va transcórrer pràc-
ticament a Collbató, on el 1963 
va fundar el Taller d’Orgues Blan-
cafort, que en l’actualitat regenta 
el seu fill Albert, i que és un dels 
més prestigiosos d’Europa, havent 
realitzat obres força destacades 
per a esglésies tan singulars com 
la Sagrada Família, la Catedral de 
Barcelona o la Basílica de Montser-
rat, entre moltes altres. 

Gràcies al seu prestigi com a mes-
tre orguener i a la seva projecció 

nacional i internacional, Gabri-
el Blancafort va portar el nom 
de   Collbató  arreu, i a més es va 
implicar personalment en la vida 
pública del municipi. Home de fer-
mes conviccions catalanistes, for-
mà part d’ERC i es presentà com a 
cap de llista d’aquesta formació el 
1999, ocupant el càrrec de regidor 
fins la seva mort. 

Per tot plegat, Gabriel Blancafort 
està considerat un personatge       
il·lustre del nostre municipi, és per 
això que el diumenge 28 d’agost es 
va celebrar un acte d’homenatge a 
la parròquia de Sant Corneli, en el 
qual el seu fill Albert va presentar 
un audiovisual sobre la vida del seu 
pare i els organistes Jordi Figueras 
i Jordi Verges van oferir, per sepa-
rat i conjuntament, un interessant 
concert d’orgue. 

HOMENATGE A L’ORGUENER GABRIEL BLANCAFORT

Comença el curs escolar

“Invertint la tendència dels 
darrers anys, actualment la 
llar d’infants l’Abellerol no 

està ocupada al 100%”

Si vas a Montserrat, 
utilitza el Cremallera

Cremallera de Montserrat



Una de les primeres decisions que ha pres 
el nou Equip de Govern és la introducció 
de canvis a la revista Collbató Informa. 
Per primera vegada es publica una versió 
en castellà que es pot consultar a la web 
municipal.

Des d’ERC Collbató hem demanat que res-
pectin el nostre escrit en català. Per què? 
Doncs perquè el 98,35 % de la població 
collbatonina entén perfectament el cata-
là, segons el darrer cens oficial. Perquè al 
nostre poble no hi hagut mai conflictivitat 
lingüística. Perquè la Llei de Política Lin-
güística estableix que la llengua de l’Admi-
nistració Local és el català. I perquè creiem 
que el català és una eina d’integració per 
les persones nouvingudes. 

Darrerament hem vist els atacs institucio-
nals que ha rebut el català. El govern del 
PP al País Valencià, després de l’ofensiva 
per tancar els repetidors de TV3, ara volen 
suprimir la línia educativa en valencià a 
l’escola. A les Illes, el nou govern popular 
vol eliminar el requisit del català per ser 
funcionari. 

Mentrestant al principat, el PP ha aconse-
guit les majors quotes de poder que han 
tingut mai. Per exemple, gestionen l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de Barcelona, 
que com es va poder llegir en una piulada 
a twitter, “és com donar gasolina a un pi-
ròman”. I ara, el govern català es planteja 
revisar la Llei del Cinema; a quantes sales 
podrem veure pel·lícules en català?

Creiem que la decisió del govern de CIU 
i PSC ha estat errònia. El bilingüisme és 
una trampa que acaba eliminant la llengua 
més dèbil, en el nostre cas seria el català. 
Nosaltres no volem que arribi aquest mo-
ment.

ERC Collbató
collbato@esquerra.org

Les retallades 
es concreten

153 euros al mes

Aquesta és la taxa mensual de la llar d’in-
fants municipal pel curs 2011-2012.

Aquests 153 euros al mes suposen una taxa 
superior a la que es paga pel mateix ser-
vei a, per exemple, Esparreguera, Òdena o 
Castellolí. Quin és el motiu d’aquesta dife-
rència? S’ha fet algun estudi econòmic per 
reduir i/o racionalitzar aquesta despesa? 
Aquestes són 2 de les preguntes que el GIC 
va formular al Ple Extraordinari del passat 
18 de juliol.

La llar d’infants costa 550.000€ a l’any. 
L’ajuntament n’aporta més de 200.000€, 
dels quals 100.000€ són despeses d’admi-
nistració general que s’imputen a l’escola 
bressol com a despesa indirecta. És una 
xifra prou important per reflexionar-hi i 
intentar reduir, i més ara en els moments 
de crisi que estem vivint. 

La nostra sorpresa ha estat que la taxa pel 
curs vinent es calcula tenint en compte, 
només, els costos del curs passat afegint-hi 
el 3,5% de l’IPC, ni un euro més ni menys. 
No canvia res i no es planteja cap solució 
per anar reduint aquesta despesa.

Així doncs, la Llar d’infants suposa una des-
pesa per les famílies, però també per tots 
els ciutadans, perquè els nostres impostos 
serveixen per pagar una part important del 
dèficit que genera. Creiem indispensable 
una Escola bressol a Collbató, però dema-
nem una millor gestió que redueixi la car-
rega per famílies i per l’ajuntament o que 
permeti millorar o recuperar altres serveis. 
En definitiva, demanem a l’equip de govern 
que faci la seva feina.

Quan llegiu aquestes línies ja haurem gau-
dit de la Festa Major d’enguany, que sem-
pre és com la cirereta que corona les va-
cances; però encara ens queden dues dates 
ben assenyalades: la Diada Nacional i les 
festes del nostre patró Sant Corneli. Tot 
plegat encara ens dóna més empenta per 
encarar els propers mesos.

Ja farà tres mesos que estem en l’equip de 
govern del nostre ajuntament. Tres mesos 
de molta feina, feina de la desagraïda i de 
la que no es veu. És aterrar a un lloc i rebre 
informació, molta informació de com estan 
i es fan moltes coses, de la dinàmica muni-
cipal i tot sense que aquesta dinàmica es 
pari. Molta feina però amb més ganes de 
fer-la i fer-la el millor possible.

Tres mesos és poc temps per a que es notin 
massa canvis, però alguns ja els hem fet. 
El que teniu a les mans ja és un canvi: hem 
simplificat el Collbató Informa i n’hem aug-
mentat la freqüència fins a un cada mes, 
sense que això costi més diners al muni-
cipi. El que permet mantenir als ciutadans 
més informats i amb més puntualitat. La 
comunicació amb el ciutadà és un dels 
punts on estem posant més esforços, amb 
la voluntat de fer-la més propera i fàcil, 
més dinàmica i assequible. Busquem un 
canvi en la comunicació municipal fent-la 
molt més amable per a tothom.

També estem millorant la neteja i mante-
niment dels nostres carrers: hem endegat 
un programa pilot consistent en la col-
laboració entre treballadors de la brigada 
municipal i personal d’empresa privada. En 
les fases inicials els resultats són molt es-
perançadors, esperem que així continuï per 
a gaudir d’un millor municipi i més net.

Agrupació Local CiU 
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ELS NOSTRES VIATGES 2012
El proper 15 de setembre farem la presentació dels nostres viatges al Casal D´avis de Collbató. Us hi esperem a tots!!!

El tema de les retallades fa dies que és 
objecte de debat tot i que no ha estat 
fins ara que ha començat a concretar-se. 
Per això, ara mateix ja no parlem genèri-
cament d’estrènyer-nos el cinturó sinó de 
xifres i serveis concrets. Per exemple, en-
guany l’escola de música o la llar d’infants 
comptaran amb menys subvenció per part 
de la Generalitat. La dotació de l’escola de 
música passa de 600 a 460 euros/alumne 
i la de la llar d’infants de 1.800 a 1.600 
euros / alumne.

Quan un servei pateix una retallada pres-
supostària considerable és evident que es 
veurà afectat. Per tant, per mantenir el 
nivell de qualitat no queda més remei que 
compensar la retallada aplicada des del go-
vern, la qual cosa no és senzilla perquè  és 
difícil en aquests moments incrementar la 
pressió fiscal al ciutadà i els ajuntaments 
tampoc no poden generar cap tipus de dè-
ficit; això a partir d’ara ho garantirà fins i 
tot la pròpia Constitució. 

Partint de la base que no existeixen solu-
cions miraculoses, el debat que se’ns pre-
senta de cara als pressupostos del 2012 
està molt definit: cal establir prioritats i 
decidir si s’aposta per mantenir la quali-
tat dels serveis o rebaixar-la. En qualsevol 
cas, és imperatiu fer una crida a la respon-
sabilitat generalitzada, doncs la situació 
en què ens trobem no permet exercicis de 
demagògia política. 

Agrupació socialista de Collbató

 8 dies de Creuer pels Fiords (Maig 2012)        7 dies al Pais Vasc al Complert (Abril 2012)                  7 dies per la Costa del Sol (Març 2012)
                                                                                                                    Amb autocar         Amb avió

I per anar fent boca: 

El proper 19 de novembre anirem a la Fageda d´en Jordà on farem un ciruit amb carruatge de cavalls per dins de la Fageda i 
agafarem el carrilet per visitar els volcans. Després dinarem i visitarem el poble de Santa Pau. Preu per persona 48€, inclou: 
autocar des del nostre poble, visites, dinar amb begudes incloses, assegurança de viatge i guia acompanyant de MARCEN 
VIATGES.

RECORDEU que també podeu fer la reserva de IMSERSO 2011-2012 a la nostra agència. Veniu i reserveu la vostra plaça.

ENS CANVIEM DE LOCAL; a partir del mes d´Octubre ens podràs trobar a l´Avinguda Francesc Marimon nº 10 d´Esparreguera.



A les Oficines Municipals 
( Urbanisme)

Informa’t

ó  www.collbato.cat

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

telèfons d’interès

Emergències

Ajuntament de Collbató:  93.777.01.00
Atenció ciutadana:   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 Villaescusa:   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
     667.56.27.16
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

Serveis

Agenda - Setembre
Dies 10 i 11 de setembre “Diada Nacional de Catalunya” 
10 setembre.  Plaça de l´Era. de 19 a 21h, actuació castellera formada per dues colles: Castellers d´Esparreguera i  la   
  colla Bordegassos de Vilanova  

11 de setembre. Plaça de L´Era. a les 12, Ballada de Sardanes.

Dies 15, 16, 17 i 18 de setembre, Sant Corneli
15 setembre:  Pati de l´Escola de Música, a les 17:15h, L´hora del conte. Animació amb el conte: “La pallassa Priska”.
  A càrrec de DinsDunGat.

16 setembre. Esglèsia parroquial de Sant Corneli. a les 11h, Missa Solemne 
 Salons d´EADA,  a les 12.30h, actuació del Màgic Raul als. Actuació és gratuïta i oberta a tothom. Al 
final de l´actuació es farà el lliurament dels obsequis a les persones participants en el projecte: “Camina 
diàriament i arribaràs fins als 100”
Salons d´EADA,  a les 14:00 h, Dinar per a la Gent Gran.Com a cloenda, ball de fi de festa i lliurament 
d´un obsequi record de la festa per a les persones homenatjades.

17 de setembre. Sala Portals de l’Ajuntament,  de 18 a 20h. Conferència “Evolució i canvi del nucli històric de Collbató”,  
   a càrrec d’Assumpta Muset, historiadora.       

Pista Coberta Municipal, de 22 a 24h, cantada d´Havaneres a càrrec del grup Port- Bo i Ron Cremat per 
a tothom. 

24 de setembre. Collbatonina. Cursa Popular 
II Collbatonina. Cursa popular organitzada per la secció de Collbató del Club Atletisme Olesa ( CAO). Comença a les 17h. 
amb les curses infantils solidàries. La sortida de la cursa gran és a les 17.45h i finalitza a les 19h. A continuació hi haurà 
l’entrega de premis i el sorteig.


