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curses atlètiques, etc... Des de fa pocs mesos, tanmateix, es 
disposa de la pista poliesportiva coberta de l’Avinguda Cen-
tenari, tan reivindicada des de fa anys, i que ara presta un 
servei insubstituïble. S’ha creat la tercera pista de tennis, que 
ha permès federar el Club de Tennis Collbató i facilitar la com-
petició oficial dels nostres infants. El camp de futbol també 
s’ha ampliat, la qual cosa ha permès alternar el futbol amb 
la pràctica de l’atletisme, una activitat cada cop més conso-
lidada al municipi. A part, disposem de la zona esportiva de 
can Dalmases, el circuït de la zona verda del Pla del Castell, 
la piscina d’estiu, les pistes de botxes i altres instal·lacions 
que permeten compondre un llistat d’activitats francament 
generós tenint en compte que som un municipi de poc més 
de 4.000 habitants.

Aquesta activitat tan intensa ha consolidat esdeveniments 
que s’han convertit en clàssics del calendari esportiu català 
i que atrauen participants d’arreu, per exemple: La Cursa de 
l’Alba, La Portals, La Collbatonina o La Caminada de 4000 
peus, entre altres. Aquests grans esdeveniments són possibles 
gràcies a les entitats i als voluntaris, que són el veritable 
motor de l’esport collbatoní.

Si t’interessa l’esport i relacionar-te amb altres persones del 
poble, no ho dubtis: disposem d’una activitat adaptada a les 
teves necessitats. Informa’t a la Regidoria d’Esports o adreça’t 
directament a l’entitat que més t’interessi. 
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Els beneficis de l’activitat fí-
sica són múltiples i per tant 
recomanables. És per això 
que la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Collbató fa 
anys que aposta per dotar el 
municipi dels recursos més 
òptims per practicar el mà-
xim nombre d’activitats en 
les millors condicions.

Ha quedat enrere l’època en 
què al poble no es podia fer 
gaire cosa més que jugar al 
futbol o al tennis o passejar 
pels camins de les rodalies 
a peu o en bicicleta. Això 
encara es pot fer, per des-

comptat, i hi ha qui en té prou i de sobres; però per a tots 
aquells qui entenen l’esport no només com una activitat física 
sinó també com un esdeveniment social i que a més busquen 
reptes i varietat, als darrers anys s’ha posat a l’abast de la 
ciutadania un ampli ventall d’activitats que destaca tant per 
la diversitat en l’oferta com per la qualitat en el servei. 

Des del curs 2010-2011 la quantitat d’activitats que es po-
den realitzar a Collbató és remarcable, perquè s’ha triplicat 
l’oferta existent. En bona part, aquest fet es deu a la posada 
en servei de nous equipaments escolars que, fora de l’horari 
lectiu, poden utilitzar la resta de persones del poble. Un altre 
factor decisiu ha estat l’increment progressiu de les entitats 
esportives locals i la implicació personal de gent amb molta 
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empenta i generositat. Tot això, sumat a la voluntat que des 
del govern local s’ha volgut transmetre per convertir Collbató 
en un municipi excel·lent quan a oportunitats de pràctica es-
portiva, ens ofereix un panorama francament envejable. En un 

moment en què alguns municipis han de tancar equipaments 
esportius a causa de les retallades o perquè comporten un 
cost massa elevat, Collbató, gràcies al fet d’haver consolidat 
un model esportiu sostenible que ha crescut en paral·lel amb 
la societat civil, pot mantenir una oferta que destaca per 
variada i excel·lent, perquè presta servei a homes i dones de 
totes les edats.  

Disposem del gimnàs del CEIP 
Mansuet, on es practica mi-
nibasquet, karate i tennis 
taula. Al CEIP La Salut i a 
la llar d’infants l’Abellerol es 
realitzen activitats de ball, 
aerobic i gimnàstica de man-
teniment. L’Hotel d’Entitats 
del carrer Pau Bertran, l’an-
tic ajuntament, és també seu 
d’associacions com La Taca, 
4.000 peus i la Cursa de l’Al-
ba, que organitzen activitats 
amb bicicleta, excursionisme, 
escalada, competicions de 

Centre d’Esports Collbató www.cecollbato.cat

Club de Tennis Collbató www.tenniscollbato.cat 

Karate Do-Kai Collbató   karatedokai.blogspot.com

Club Esportiu Ciclista La Taca www.laportal.cat/lataca

Club Tennis Taula Collbató www.cttcollbato.cat    

Associació Excursionista 4000 peus 
4000peus.wordpress.com/ 

Salvador Valls, regidor d’Esports 
de l’Ajuntament de Collbató 

i president del Consell Esportiu 
del Baix Llobregat
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El valor de la moderació

S’acosten les eleccions del 20N. Alguns donen per fet que 
guanyarà el PP; una dreta que no té res a veure amb la dreta 
civilitzada i veritablement demòcrata que tenim a Europa. 

Catalunya serà decisiva en els resultats de les eleccions generals. De no-
saltres depèn, doncs, que el PP obtingui majoria o no. Si l’obté, ja sabem 
que ens ho ‘agrairà’ amb menys autonomia, menys català a les escoles i 
recursos al Tribunal Constitucional.

Els socialistes representem el centre-esquerra de la societat catalana. 
Ocupem un espectre tan ampli, que acollim tota mena de sensibilitats: so-
biranistes, federalistes i menys sobiranistes. Les qüestions essencials que 
afecten Catalunya, però, les tenim clares: creiem en el progrés i defensem 
que Catalunya és una nació, tal com consta a l’Estatut que el PP mai no 
ha acceptat. Som conseqüents amb el que representa ser una nació: per 
això sempre hem defensat l’ensenyament en català i els símbols identita-
ris de Catalunya; uns símbols que la dreta del PP voldria eliminar.

Per altra banda, votar la dreta catalana ja hem vist què comporta: reta-
llades, menys prestacions socials i pactes amb el PP. I tot plegat per no 
reduir el nombre d’aturats, que continua sent força preocupant. 

Nosaltres oferim el que sempre hem ofert: centralitat política, compromís 
ferm amb Catalunya i sensibilitat social. A partir d’aquí, el 20N tu deci-
deixes qui vols que governi: el progrés o les retallades.

Agrupació Socialista de Collbató     

Aquesta iniciativa, que portem a terme de manera transversal entre 
les àrees d’Educació i Serveis Socials dels ajuntaments del Bruc, Hos-
talets i Collbató, des de fa tres anys a l’institut de Collbató, té com a 
finalitat prevenir el fracàs escolar i l’exclusió social dels menors dels 
nostres municipis. Enguany, són dotze els alumnes que participen en 
el programa, i de cara al proper curs, s’està estudiant la possibilitat 
d’ampliar-lo al cicle superior de primària.
 
Els objectius son:

•  Prevenir l’exclusió social dels menors i les famílies que presenten 
dificultats de desenvolupament i integració al municipi.
•  Facilitar la integració social i escolar dels menors que viuen en 
contextos socials o familiars desavantatjosos.
•  Generar un procés d’apropament entre els serveis socials, el món 
escolar, el menor, la família i la comunitat.
•  Promoure la implicació de la família en el procés educatiu dels 
menors.

El programa ofereix un reforç en horari extraescolar per adquirir hà-
bits i tècniques d’estudi, així com diverses activitats lúdiques i tallers 
on es treballa l’autoestima, la resolució de conflictes, etc. 

ELS NOSTRES VIATGES
CAP  D´ANY A L´ATMELLA                                              CREUER PELS FIORDS                                          FALLES DE VALENCIA i BENIDORM
  Amb autocar                                                                                                 Amb AUTOCAR

Dates del 30 de Desembre fins el 1/01
- Autocar fins L´Atmella, 
- Hotel 4* amb Spa inclòs
- Pensió Complerta amb begudes
- Cotilló i festa de Cap D´any 
- El sopar de Cap D´any i el Cotilló Inclou, 
aigua, vi, cava, cafè.
- Guia de MARCÉN VIATGES
- Ball amb musica per tots grans i petits.

Preu: 275€

Per qui treballa l’alcalde?
El Ple Municipal de 19 de setem-
bre va aprovar per unanimitat la 
cessió al Servei Català de Salut 

d’un solar destinat al nou CAP de Collbató. En aquell 
ple, ERC va presentar una moció en defensa del sistema 
sanitari català, que va ser aprovada amb els vots del 
GIC i del PP, l’abstenció del PSC i els vots en contra 
de CiU.
Entenem que Demanar al Departament de Salut de la Ge-
neralitat el màxim consens i diàleg entre professionals, 
usuaris i administracions a l’hora de emprendre noves 
fites en l’àmbit sanitari (punt 3 de la moció) és preci-
sament el que cal fer per a que el nou CAP de Collbató 
sigui una realitat.
També ens sembla oportú Mostrar el nostre compromís 
per treballar des de l’Ajuntament i en col·laboració amb 
les altres administracions per garantir que no es retalli 
cap servei bàsic dels quals avui dia es beneficien els vi-
latans del municipi (punt 4). L’interès d’aquest punt es 
va fer evident uns dies després quan, tisores en mà, la 
Generalitat va tancar els serveis d’urgències del CAP 
d’Esparreguera, els que majoritàriament usàvem els ve-
ïns de Collbató.
No deixin de llegir a la web de l’Ajuntament els argu-
ments per oposar-se a aquesta moció. Els hi resumirem: 
CiU i l’alcalde de Collbató prefereixen recolzar les po-
lítiques del seu partit que un bon servei per als seus 
veïns.
Perdoni, Sr. Alcalde: vostè per a qui treballa? Pels veïns 
de Collbató o per al seu partit? I vostès, regidors del 
PSC, el tema no els interessa?

www.collbatogic.org

PER A LES PROPERES ELECCIONS ESTATALS 
TOT VOT ES NECESSARI

Pel que ens diuen les enquestes publicades 
fins al dia d’avui, sembla que en les properes 

eleccions estatals hi haurà com a resultat una majoria ab-
soluta de PP, amb major o menor amplitud. Quan escoltes 
això et fan perdre les ganes d’anar a votar, però tot i això 
encara és més necessari que mai que CiU sigui un grup 
fort a Madrid i, si és possible, trencar aquesta majoria que 
ens anuncien. 

Al darrer butlletí ja dèiem que: Nosaltres seguirem tre-
ballant pel bé del nostre país, amb voluntat de sumar 
esforços i intentar ser decisius i influents per a poder 
evitar, en allò que podem, els atacs al nostre autogovern, 
perquè quan volen PP i PSOE pacten i si ho fan és sempre 
contra els nostres interessos de país. Al fil d’això, darre-
rament, s’ha vingut invocant la sàvia màxima de Josep 
Pla: el que més s’assembla a un espanyol de dretes és 
un espanyol d’esquerres, i mai com en aquesta comtessa 
electoral podem constatar com és de vigent aquest finís-
sim pensament, i no cal tenir massa memòria per a tenir 
present quin mal negoci no ha estat per a Catalunya cada 
vegada que a Madrid no els han calgut vots de forces no 
sucursalistes.

Ni dretes ni esquerres, Catalunya. Només aquest ja és ar-
gument necessari i suficient per demanar-vos que un cop 
més ajudeu amb el vostre vot a donar força als qui tenim 
el país com a eix central del nostre programa. 

Agrupació CiU Collbató
LA NOVA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

El passat 1 d’octubre, una delegació de Collbató assistí-
rem al Congrés d’ERC, on proclamàrem a l’Oriol Junqueras 

nou president, i escollírem una direcció del partit completament renova-
da.  També es va aprovar una ponència estratègica, que un cop feta tota 
l’autocrítica que calia fer,  ha de tornar a posar ERC al servei del país,  com 
a punta de llança per assolir la independència i la justícia social. 

ERC és hereva del seu llegat històric, que reivindica els seus orígens amb 
Francesc Macià i Lluís Companys, passant per Josep Irla o Heribert Barre-
ra, fins als més recents Josep Lluís Carod-Rovira o Joan Puigcercós. Però 
al mateix temps volem ser aquell partit modern, transgressor, útil, i que 
treballa amb la societat civil, defensant la independència, el territori i la 
nostra gent, i fent política posant per davant els interessos del país. Vo-
lem un partit obert a la societat, plural i integrador de diferents sensibi-
litats però amb els objectius ben clars, que recuperi la confiança d’antics 
votants, i torni a connectar amb aquells que s’hagin sentit decebuts. La 
nova ERC pretén assolir el somni que tots anhelem: ser un nou estat de 
la Unió Europea, amb una democràcia exemplar i amb una societat del 
benestar homologable a les nacions més avançades d’Europa. Per assolir-
ho, des d’ERC Collbató et demanem la teva ajuda, que t’impliquis amb 
nosaltres per construir el millor futur per Collbató i per Catalunya.

collbato@esquerra.org

EMPIEZA EL CAMBIO

Estamos a pocos días de unas elecciones cruciales para el futuro de todos, en un país donde un gobierno 
socialista nos ha dejado con 5.000.000 de personas sin empleo, de las cuales, 1.692.000 sin presta-
ción y 2.000.000 de mujeres sin trabajo. 1.000.000 de jóvenes sin empleo y 1.500.000 de familias que 

tienen todos sus miembros en paro, mas de 6.000.000 de pensionistas con las pensiones congeladas y afrontando 
los precios más altos de los últimos años, 9.000.000 de personas viven en el umbral de la pobreza, 700.000 jóvenes 
que  ni estudian ni trabajan, 400.000 empresas han cerrado desde 2008, 375.000 autónomos menos, 13.000.000 de 
personas  que al jubilarse a los 67 años tendrán un 20% menos de pensión y un largo etc. La prioridad del Partido Po-
pular  es restablecer la confianza en la sostenibilidad de las cuentas públicas para relanzar la economía y la creación 
de empleo. Reformaremos el mercado laboral, una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información, 
una ley de estabilidad presupuestaria, para contribuir a una mejora de la financiación de las empresas y sobre todo 
nuestra principal preocupación es la creación de empleo, no existe mejor política social que el empleo. Por todo 
esto solicito el voto al Partido Popular y a nuestro candidato a la Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy  a todos 
los vecinos  de Collbató, para empezar  el cambio que todos los españoles necesitamos.

Lorenzo García
Concejal- Portavoz del PP de Collbató

Projecte portes obertes

Dates del 26 de Maig fins el 2/06
- Avió directe des de Barcelona
- Autocar fins l’aeroport de Barcelona 
-Transport des de l’aeroport fins al creuer, anar 
i tornar.
- 7 nits de Creuer pels Fiords Noruecs en 
Pensió Complerta 
- Inclou, aigua, te fred, cafè.
- Guia de MARCÉN VIATGES
- Excursió sorpresa inclosa.
 Consultar itinerari i preus a la nostra Agencia.
Disponibilitat de Camarots Interiors i Camarots 
amb Balcó

Consultar preus

Sortida el 18 de Març, 7 dies / 6 nits
- Autocar fins Alfafar 
- Visita de les Falles amb esmorzar
- Benidorm- Pensió Complerta amb 
begudes
- Visites incloses
- “EL Huerto del Cura” a Elx
- “Castell de Santa Barbara” Alacant
-  “Museu Turrons” a Xixona
- Guia de MARCÉN VIATGES

Preu: 430€

Ens podràs trobar a L’antiga Nacional -- II, ara Avinguda Francesc 
Marimon, on podràs deixar el teu cotxe i visitar el nou local.

T’hi esperem!!!

“SES Collbató, el centre educatiu on s’està portant a terme el 
programa Portes Obertes” 
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La regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha presentat 
a Medi Natural una proposta de renovació dels drets d’explotació de 
l’Àrea d’Esplai i la Salut per un període de 15 a 20 anys, associada a 
un avantprojecte de modernització i remodelació de serveis, estruc-
tures, usos i model d’explotació.

Collbató forma part del paisatge patrimonial de la muntanya de 
Montserrat que és un entorn protegit d’interès natural. El Patronat 
de la Muntanya de Montserrat és l’organisme rector i gestor del Parc 
Natural. Dins del patronat hi ha implicats l’Abadia de Montserrat, 
Presidència, Medi Natural, Delegació del Govern, Cultura, Protecció 
Civil, ... i petits propietaris.

En l’última dècada l’Ajuntament ha encarregat diversos estudis i 
plans d’actuació per al desenvolupament turístic de Collbató que 

mai han arribat a convertir-se en projectes tècnics i en conseqüència no han tingut un pres-
supost tancat, ni licitació... i òbviament, no han estat executats, a excepció del Molí de l’Oli, 
l’Oficina de Turisme i espai annex, però, que per si sols no poden acomplir tots els objectius 
esperats.

L’Ajuntament i el Patronat, sota la marca Portals de Montserrat han de tenir un projecte en 
execució que millori i dignifiqui l’activitat turística i l’entorn. Adequant-se al model turístic 
contemporani que posa en valor tots els elements paisatgístics, històrics i culturals, per tal de 
conservar-los, restaurar-los, respectar-los i obtenir benefici d’una activitat que dignifica al po-
ble. Projecte de desenvolupament turístic que s’ha de dissenyar amb les premisses i objectius:

1. La sostenibilitat (amortització) i manteniment dels seu recursos.

2. Generar benefici econòmic municipal públic.

3. Generar benefici econòmic municipal privat.

4. Cohesionar la societat, territori, patrimoni...

El turisme ha canviat el paisatge, l’economia i tantes altres coses en innumerables pobles i en 
el conjunt del territori. El model turístic iniciat a cavall de les dècades 60/70 com el model 
de desenvolupament econòmic posterior ha arribat als seu límits de sostenibilitat i potser, de 
dignitat.

La necessitat de reconvertir la indústria turística cap a un model sostenible, amigable amb 
l’entorn i el patrimoni històric i cultural, neix oficialment fa prop d’una dècada, amb la llei de 
Turisme de la Generalitat i en els posteriors plans de desenvolupament turístic PLADETOUR.

El medi natu-
ral és un legat 
que hem here-
tat, sense tes-
tament, i amb 
una inclinació 
evident cap a un 
deteriorament 
que hem de 
frenar. Cal que 
siguem capaços 
de canviar la 
tendència en la 
seva evolució.  

És essencial fer aquesta reflexió per entendre 
que, a més d’estar obligats per la normativa 
ambiental de la Unió Europea, com a muni-
cipi hem de fer i fem una gestió responsable 
i sostenible dels residus. També és tasca de 
l’ajuntament, dotar de mitjans i explicar-los 
als ciutadans perquè actuïn amb la mateixa 
responsabilitat. 

A Collbató es va triar el model de recollida 
d’escombraries “porta a porta” per les reco-
manacions d’una comissió ciutadana que va 
estudiar el sistema més adient per al nostre 
municipi. A casa hem de separar la ‘matèria 
orgànica’ i ‘fracció resta’, utilitzar bosses 
compostables per a la primera i el cubell que 
us hem facilitat. Per a la ‘resta’ es pot utilit-
zar les bosses normals. En el quadre s’informa 
dels dies de recollida, recordar-vos a aquelles 

Breus

Recollida de residus

Compartir cotxe és un projecte que des de fa tres anys compta amb l’adhesió de Collba-
tó. Durant aquest temps, més de 70 veïnes i veïns han utilitzat el servei, que és totalment gra-
tuït i que pretén facilitar el contacte entre persones del municipi o les rodalies, per compartir 
el vehicle privat a l’hora de fer un trajecte, bé sigui per anar a la feina, a la universitat, etc. Per 
accedir-hi heu d’entrar al web de l’Ajuntament www.collbato.cat i prémer el banner COMPARTIR 
COTXE.  Són molts els avantatges d’aquest servei, ja que a més de facilitar la mobilitat també 
ajuda a reduir la contaminació atmosfèrica i el consum energètic. Des de l’Ajuntament volem 
animar els collbatonins i les collbatonines a utilitzar aquest servei per desplaçar-se d’una forma 
més sostenible.

L’associació Collbató per la Solidaritat col·labora activament en el Gran 
Recapte d’Aliments a Catalunya, una uniciativa que té com a objectiu aconseguir aliments per 
a totes aquelles persones que pateixen limitacions molt severes o són al llindar de la pobresa, 
una circumstància que, lamentablement, la crisi econòmica està accentuant. A Collbató la 
recollida serà els dies 26 i 27 de novembre, a la Sala Cultural Municipal, el dissabte 26 durant 
tot el dia i el diumenge 27 durant el matí. La idea és aconseguir el màxim nombre d’aliments 
bàsics de fàcil conservació: llet, oli, llaunes de conserva, pasta, arròs, llegums seques, sucre, 
etc... Més informació a www.solidaritatcollbato.org 

Els Bombers Voluntaris de Collbató i Gelida han realitzat un calendari 
solidari conjuntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu. A Collbató el calendari es vendrà en 
dos punts: el Parc de Bombers i l’Ajuntament. Estarà a la venda a partir del 21 de novembre i la 
recaptació es destinarà a l’obra social de la Fundació de Sant Joan de Déu.

Editorial

Ramon Ferrer
 alcalde 

“Quadre amb els dies de 
recollida dels residus.”

El proper 10 de novembre, l’Ajuntament realitzarà el tractament contra la processionària del 
pi a les zones públiques que ho precisin, a través d’una empresa homologada. Aprofitant el 
desplaçament a Collbató de la maquinària i el personal, s’informa als propietaris de parcel·les 
que desitgin tractar els seus pins, cedres o avets, que poden fer-ho facilitant el nom, l’adreça i 

el telèfon a l’Ajuntament, màxim el 15 de no-
vembre a les 14 hores. L’empresa es desplaçarà 
a cada parcel·la per oferir el pressupost indi-
vidualitzat dels treballs a realitzar. El cost del 
tractament anirà a càrrec de cada particular. 
L’Ajuntament únicament traslladarà la llista de 
sol·licituds a l’empresa, com un servei més. 

Per descomptat, cada propietari és lliure de 
contractar l’empresa que consideri convenient 
a l’hora de realitzar el tractament. En qualsevol 
cas, el que és important és realitzar-lo, atès 
que la processionària és una plaga que genera 
no poques molèsties i que, a més, és difícil 
d’eradicar quan es consolida en una zona ar-
brada o un jardí.

“La processionària és una plaga que 
sol afectar pins, avets i cedres de l’àrea 

mediterrània”

Durant les darreres setmanes s’havien notat períodes concrets de males olors a diferents zones 
de Collbató, amb més incidència al barri de Can Dalmases, la qual cosa havia provocat que 
alguns veïns presentin una queixa formal a l’Ajuntament, que s’ha posat en contacte amb el 
municipi veí dels Hostalets de Pierola, per esbrinar si les esmentades males olors podien tenir 
el seu origen a l’Ecoparc inaugurat l’any 2010 a Can Mata, al terme dels Hostalets.

A través d’una nota facilitada per la regidoria de Medi Ambient del municipi veí a l’Ajuntament 
de Collbató, s’ha confirmat que les males olors s’havien originat a l’Ecoparc a causa d’una avaria 
relacionada amb la manca de subministrament elèctric. La mateixa nota informa que el proble-
ma està en vies de solució, al mateix temps que expressa les seves disculpes als veïns afectats 
per la incidència.

 L’Ecoparc dels Hostalets tracta cada any 
300.000 tones de residus procedents de diver-
sos municipis metropolitans i també de l’Ano-
ia, bàsicament restes de poda, fracció orgànica 
i fracció resta. La planta forma part de la xarxa 
d’intal·lacions d’última generació destinades a 
tractar els residus orgànics que generen els mu-
nicipis des que s’ha implantat la obligatorietat 
de saparar la matèria biològica, la qual cosa 
ha reduït dràsticament la quantitat de deixalles 
que anaven a parar als antics abocadors.

“L’Ecoparc dels Hostalets de Pierola, 
origen de les males olors deguts a una 

avaria elèctrica”

famílies que genereu bolquers, que també es 
retira els dies que només es recull matèria or-
gànica, això sí en una bossa a part i sense 
afegir-hi altra fracció resta.

A la via pública hi ha iglús específics per dipo-
sitar els envasos, paper, vidre i roba vella. I la 
deixalleria municipal per altra tipus de residus 
com oli de cuina, brossa de jardí, etc. A més 

els dimarts hi ha servei de recollida de mobles 
i trastos vells, per utilitzar-lo heu de trucar a 
l’ajuntament 937770100.

Cada dia més ciutadans feu un bon reciclatge, 
ens consta en les dades que tenim. Us dema-
nem als que teniu dubtes o dificultats per uti-
litzar correctament el sistema que us poseu en 
contacte amb l’ajuntament.

Mercè Dedeu 
regidora de Via Pública

“L’Ajuntament ha de vetllar, amb tots els 
mitjans al seu abast, perquè imatges com 

aquesta no es repeteixin al municipi”

Tractament processionària del piMales olors al municipi

Notes-avisos
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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 - Novembre

    07/11 Hotel d’entitats 18h  Taller d’autoestima (1ª sessió)

    13/11 La Farga Hospitalet 10h  Assistència en grup al Saló Creativa (sortida des de   
       l’Hotel d’Entitats)

    14/11   Hotel d’entitats 18h  Taller d’autoestima (2ª sessió)

    14/11   Hotel d’entitats 18h  Taller d’autoestima (3ª sessió)

CURSOS TOTS ELS NIVELLS
REPARACIÓ ORDINADORS 
PÀGINES WEB
TINTES, TARGES ...

La teva botiga d'Informàtica de Collbató

Al costat de l'Ajuntament , Bonavista 8.
Contacti'ns al 93777 97 54 
informe-te'n a www.bitbuit.cat

    Dia     Lloc  Hora           Activitat                                  

de Collbató
Ajuntament 

www.collbato.catwww.collbato.cat

Collbato

Utilitza’ns
“JA HEM SUPERAT 
ELS 500 AMICS!”

Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitas, dades generals, 
tràmits en linea...i moltes coses més, al portal web municipal:

També ens trobaràs al Facebook, 
l’espai de relació ciutadana de Collbató


