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Les associacions de Collbató també tenen un munt de para-
des informatives i solidàries per donar a conèixer les seves 
activitats, algunes assoleixen una gran originalitat amb pro-
ductes d’elaboració pròpia o en la seva presentació.

Novetats d’aquest any  
són La Passió d’Olesa 
que participarà a la fira 
amb diferents quadres 
humans de la Passió i 
vestuari, uns pastorets 
que rostiran un porc 
sencer, premsarem uns 
remitjos d’oli, farem 
un tast oficial d’oli de 
Collbató, i unes torra-
des... 

Les mostres d’oficis tradicionals i d’artesania són també el 
fonament d’allò que ens arrela a la terra. La política d’aquest 
consistori i anteriors en la conservació i la recuperació del 
que ha forjat el Collbató pretèrit es visualitza en una expo-
sició de peces d’eines del camp, una carbonera, concurs de 
xerrac, etc..

Com altres anys la solidaritat és un punt fort en la Fira tant 
pels actes de la Marató de TV3 com en el desplegament de 
vehicles d’emergència de la Creu Roja, Mossos, Guàrdia Muni-
cipal, Adf i Bombers en favor de la recollida d’aliments. Les 
havaneres amb Roques Blaves i el rom cremat són solidaris 
amb la Marató.

I tot, amenitzat i pensat perquè el infants puguin gaudir amb 
activitats, il·lusió, enginy i imaginació d’aquests dies de la 
màgia del Nadal, Cap d’any i Reis.

Han transcorregut més de deu 
anys, però finalment El Casinet 
ha enllestit la seva rehabilita-
ció. Conegut també com La Sala 
de Baix —antigament Collbató 
comptava amb dues sales; una 
per a la gent de dretes i una al-
tra per a la gent d’esquerres—, 
aquest edifici noucentista fou 
adquirit per l’Ajuntament de Co-
llbató durant els anys 90 amb 
l’objectiu de convertir-lo en un 
equipament d’ús públic.

Inicialment l’equipament no es 
va poder utilitzar perquè el llarg 

procés de deca-
dència que havia 
patit durant anys 
era molt evident 
i suposava gaire-
bé una temeritat 
transitar sota una 
teulada que ame-
naçava ruïna. Per 
poder-lo utilitzar 
mínimament es 

van dur a terme diversos treballs de con-
solidació de l’estructura i la teulada, se’l 
va dotar de fusteria nova i es va rentar 
una mica la cara al seu interior, una re-
forma mínima que va permetre acollir els 
primers actes públics. 

Va ser a l’anterior legislatura, però, quan 
la rehabilitació del Casinet va agafar em-
branzida. A partir d’un projecte elaborat 

per l’arquitecte Josep Mora Castelló, especialitzat en la rehabi-
litació de conjunts patrimonials, es va preveure la reforma in-
tegral de l’edifici en dues fases per tal de destinar l’equipament 

a un ús sòcio-cultural. La 
primera fase va consistir 
a ordenar i arranjar l’espai 
exterior, dotant la façana 
d’un nou estucat sobre el 
qual es van col·locar dos 
murals dedicats al Mansu-
et, heroi local de la guer-
ra del Francès, realitzats 
pel pintor de murals Josep 
Minguell, de Tàrrega. La se-

gona fase, que es va iniciar el passat 
mes de març i s’ha enllestit a finals 
de novembre, ha consistit a adequar 
completament l’interior de l’edifici per 
tal que pugui complir amb la seva fi-
nalitat sòcio-cultural. 

El cost de la segona fase ha suposat una inversió de 237.001,21€, 
i el finançament ha anat a càrrec de la Diputació de Barcelona 
i l’INCÀSOL.
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Finalitza la rehabilitació del Casinet

Aspecte del Casinet a mitjan dels anys 
90, quan fou adquirit per l’Ajuntament 

de Collbató.

Actualment l’aspecte exterior del Casinet no té 
res a veure amb el que fou anys enrere. 

Treballs de construcció del nou 
escenari.

Aspecte de la sala, un cop enllestida.

Treballs finals a la zona de l’escenari, que compta amb 
elements auxiliars propis d’un teatre de petit format.

La 6a edició de la Fira de Nadal seguint la progressió de visitants 
i de participació que ha tingut des de la seva fundació oferirà, 
enguany, més parades, activitats i espectacles que mai.

Fira de Nadal, Tradicional d’Oficis i Artesania connecta con-
ceptes agermanats en el temps i en l’espai: l’oportunitat de 
fer créixer les activitats econòmiques que donen servei a la 
ciutadania i gaudir d’entreteniment i diversió en aquest dies 
entranyables de Nadal i Cap d’Any. 

La Fira de Nadal d’enguany s’estructura de la següent manera: 

Parades d’Artesans i d’Oficis que presenten un ampli sortit 
d’objectes idonis per regalar des de l’amic invisible fins a 
reis, tant per a petits com per a grans. Dins d’aquest espai hi 
haurà sis parades d’oficis antics i diversos tallers participa-
tius. Aquestes ho són en reforç i en reivindicació del comerç 
local amb la inestimable participació activa dels restauradors 
locals en la Fira ( organització d’un tast de caves, menú...)

 El Pessebre Viu atrau un nombre 
de visitants creixent any rere any 

degut al seu atractiu. 

Vista general de la Plaça de l’Església, amb les parades de 
productes artesans.

Ramon Ferrer Jané
 Alcalde i Regidor de 

Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
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Grans mals, grans remeis

El summum de la demagògia és acusar de mala gestió els 
responsables dels ajuntaments que paguem puntualment i 
que, a més, encara que a alguns els pesi, no figurem a la 
llista d’ajuntaments susceptibles de ser intervinguts.

Abans de la crisi, les corporacions locals ja reclamàvem un millor finan-
çament. Podem imaginar, doncs, quina és la situació, ara mateix, que 
patim directament les retallades, el deute de la Generalitat no fa més que 
créixer i, per acabar-ho d’adobar, l’Estat ens reclama el retorn de fons ja 
transferits.

Les previsions auguren que, de cara al 2012, la situació no millorará, per 
tant caldrà prendre mesures. Està molt bé reclamar un millor finançament i 
protestar  perquè Catalunya ingressa diners que després no retornen. Tots 
sabem, però, que el govern majoritari del PP no atendrà aquesta demanda 
dels catalans.

Nosaltres no volem escudar-nos en aquesta realitat per desatendre les 
necessitats bàsiques dels ciutadans que més estan patint aquesta crisi. 
Justament per això, el grup socialista de la Diputació de Barcelona ha de-
manat al president la creació d’una partida especial de 62 milions d’euros 
per dotar els nostres ajuntaments del finançament necessari per cobrir les 
despeses extra que es generaran el 2012. 

Sortosament, la Diputació de Barcelona, gràcies a la bona gestió realit-
zada pels socialistes durant molts anys, és una de les poques institucions 
catalanes que té una bona situació econòmica.

Grup Socialista de Collbató   

ELS NOSTRES VIATGES
CAP  D´ANY A L´ATMELLA                  CREUER PELS FIORDS           FALLES DE VALENCIA i BENIDORM                  COSTA DEL SOL

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 què no hi ha diners?

En el Ple Municipal del 19 de se-
tembre, la regidora d’hisenda, Sra. 
Ana Úbeda, va presentar la pro-

posta de sol·licitud d’un préstec ICO per 121.373€, que 
suposen una despesa d’uns 16.000€ en interessos. Va 
defensar-ho dient que:

•  la llei obliga a pagar als proveïdors en un termini i 
l’ajuntament no té liquidesa perquè la Generalitat no 
ha abonat el que deu,
•  Podem fer-ho: l’endeutament de l’ajuntament està 
just per sota del límit permès per poder-ho fer,
•  les condicions del crèdit són prou favorables (TAE 
màxim del 6,5%).

Com ho veiem nosaltres?
Estem d’acord en que cal pagar als proveïdors que han 
fet la seva feina i no tenen cap culpa de la mala gestió 
de l’ajuntament, i suposem que és veritat que la Gene-
ralitat deu una xifra considerable a l’ajuntament.
Però que puguem endeutar-nos no vol dir que necessà-
riament ens haguem d’endeutar. Hi veiem mala gestió i 
una selecció inadequada de prioritats. Un exemple: en 
el mateix Ple es van aprovar 2 modificacions del pressu-
post que suposaven avançar 102.824€ per la construc-
ció de la biblioteca en el casal i que s’haurien de pagar 
el 2012. Demanem un crèdit que ens costarà 16.000€ 
quan tindríem el 85% de l’import sol·licitat amb una 
gestió una mica més eficient!!
A més a més, els indicis ens fan pensar que no es dispo-
sa de liquidesa perquè l’anterior equip de govern es va 
gastar gairebé tot el pressupost del 2011 abans de les 
eleccions, deixant les arques municipals buides.

www.collbatogic.org

MOLTES GRÀCIES
Veient els resultats en les eleccions passa-
des la primera sensació que tenim és d’un 
profund agraïment.

Agraïment a moltes persones començant pels que els va 
tocar estar en les diferents meses electorals de presidents 
i vocals, un exemple d’abnegat servei pel funcionament 
de la normalitat democràtica i un exemple de cordialitat 
i civisme per a totes les persones que van exercir el seu 
dret al vot. Agraïment també per als treballadors muni-
cipals que amb constància i dedicació durant tota la jor-
nada electoral van col·laborar amb la seva experiència i 
coneixements a que tot funcionés d’allò més bé, sense 
ells seria gairebé impossible 

Agraïment també als apoderats dels diferents partits que 
van contribuir a que el joc net es complís de forma irre-
futable, amb rigor i bon humor (que no són incompati-
bles).

Agraïment, sobretot, a les 2071 persones del poble que 
van participar amb el seu vot en aquestes eleccions. I, 
d’entre elles, com no, les 717 que van dipositar la seva 
confiança en el nostre projecte polític tot i la feina desa-
graïda que ens correspon realitzar des de la Generalitat. 
Això ens fa pensar que es compren la situació difícil de 
les finances catalanes i el treball per arreglar-les. Esperem 
que els nostres representants estiguin a l’alçada i respon-
guin a la confiança dipositada en ells per la defensa dels 
drets i els interessos de Catalunya.

De nou: moltes gràcies i molt bon Nadal a tothom
Convergència Collbató

Aquest desembre tanquem un any que malauradament no 
serà recordat com un dels millors de la història recent. 
Tant de bo, d’aquí dotze mesos puguem escriure que el  
2012 ha estat millor que el 2011. Pel que fa a Collbató, 
hem viscut un canvi al consistori que a hores d’ara és 

només estètic. Sis mesos desprès del nomenament del nou alcalde des 
d’ERC Collbató no hem copsat cap canvi substancial, ni en el fons ni en 
les formes, de gestionar el nostre poble.
Un any més hem de lamentar la poca transparència de l’equip de govern, 
les traves a la participació ciutadana i la manca d’un debat seriós i in-
tens entre les forces polítiques representades al consistori. És per aquest 
motiu que seguirem insistint en dotar al nostre poble d’instruments per 
facilitar la comunicació i la participació, com podria ser el Reglament 
Orgànic Municipal (ROM), que ja hem proposat i que l’equip de govern 
ha rebutjat.
Esperem saber també com durant el proper 2012 l’equip de govern posarà 
fil a l’agulla i afrontarà els reptes que té avui Collbató. Per exemple, com 
afectarà la disminució d’ingressos provinents d’altres administracions en 
els serveis que s’ofereixen (Llar d’Infants, Escola de Música...) o en les 
inversions previstes (Casal, Casinet...), o com acabarà el POUM, el gimnàs 
de l’institut, el nou CAP...
No ens volem acomiadar sense desitjar-vos unes Bones Festes i un Feliç 
2012.
ERC Collbató.   collbato@esquerra.org

El Partido Popular de Collbatò queremos agradeceros a todos los ciudadanos y ciudadanas la confianza 
que habéis depositado  en nosotros el pasado domingo.  Por primera vez, el PP es la segunda fuerza 
política en Collbatò.  Sin vosotros  no hubiera sido posible y esto nos alienta y da más fuerzas, si cabe,  

para seguir luchando por el bienestar de todos.

En otro orden de cosas, deciros que el pasado día 4 de Noviembre se celebro un pleno extraordinario para tratar el 
tema de las ordenanzas fiscales   2012, El  equipo de gobierno de nuestro municipio PSC y CIU con la abstención 
de GIC y ERC ha aprobado una subida del IBI y del  Impuesto de Circulación del 3,2%. 

El PP de Collbatò votó en contra. Y recordamos al  equipo de gobierno y resto de miembros del Pleno,   los 231 
parados que actualmente tiene nuestro municipio, y apelamos  que ni a los parados ni a los pensionistas ni a los tra-
bajadores se les ha subido un 3,2% ni las prestaciones, ni las pensiones ni los salario. El Partido Popular  solicitamos 
la congelación de los impuestos como medida para paliar la crisis que todos estamos sufriendo. Y ante la necesidad 
y el afán  recaudatorio  solicitamos la bajada de salarios del Equipo de Gobierno  del Ajuntament de Collbatò.  

Por que desde el  Partido Popular de Collbatò estamos seguros, que para ayudar a nuestro municipio a paliar la crisis 
la medida no empieza por subir los impuestos a los ciudadanos, sino por bajar los salarios de sus representantes.

Lorenzo García Pérez.    
Regidor  del Partit Popular de Collbatò.

Les festes de la 
Castanyada i Halloween

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 Inte-
riors 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!!!

El PP SEGUNDA FUERZA POLÍTICA EN COLLBATO 

Sortida el 17 de Maig 
7 dies / 6 nits
- Autocar fins Aeroport 
- Visita de Nerja
- Visita de Granada
- Visita de Ronda
- Visita de Marbella
- Visita de Malaga
- Pensió Complerta amb 
begudes
- Assegurança
- Visites incloses
- Guia de MARCÉN VIATGES

Preu: 465€

SUPER OFERTA: CARNESTOLTES
Lloret de Mar 6 dies Pensió complerta amb begudes per només 

175€
Del 17 de febrer fins el 22 de febrer

Inclou: Autocar des de Collbató 

Les festes de la Castanyada i Halloween (Nit d’Ànimes), 
d’enguany han estat un èxit de participació. Durant la tarda del dissabte 

es van realitzar diferents ta-
llers per als nens, amenitzats 
amb música infantil tant pel 
grup professional, que tam-
bé participava en els tallers, 
com per la nova entitat cre-
ada aquests darrers mesos:  
Músics de Collbató (antics 
grallers i percussionistes de 
la Colla de Gegants). A més, 
no podien faltar ni la xoco-
latada amb coca (que va bé 
per combatre el fred) com les 
castanyes, gentilesa del Forn 
Riera. Al capvespre,  quan els 
esperits ja es comencen a 

moure, es va obrir el Passatge del Terror, construït i organitzat de forma 
excel·lent pels joves de Collbató a través de la Barraka Jove. 

La Nit d’Ànimes és una festa tradicional amb molts segles d’història, 
celebrada de forma molt especial al món celta (Irlanda i Escòcia i més 
a prop Galícia i Astúries); a Catalunya  se celebra sobretot als Pirineus 
i altres zones de muntanya. Moltes persones pensen, erròniament, que 
aquesta festa és d’origen nord-americà i no és cert, perquè es tracta d’una 
celebració originàriament europea.

Finalment, la jornada més terrorífica de l’any va tancar amb un concert 
de música electrònica organitzat per la Barraka Jove, amb més de 150 
joves passant-s’ho bé, la majoria veïns del poble. Això demostra què si 
es realitzen activitats i coses per al jovent, els nostres fills, es queden 
al poble.  
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La Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalu-
nya ha informat recentment a l’Ajuntament de Co-
llbató que de forma imminent iniciaran les obres 
que han de  connectar Collbató i Esparreguera en 
sentit Barcelona mitjançant una calçada lateral 
paral·lela a l’autovia A2, idèntica a l’existent en 
sentit Igualada, i que  permetrà el creuament de 
vehicles per incorporar-se o sortir de l’autovia. 

El començament de les obres estan previstes per 
finals de desembre o principis de gener amb un 
termini d’execució aproximadament de 4 me-
sos durant els quals es tallarà la sortida sud de 
l’autovia A2 sentit Barcelona ( Les Ginesteres), 
desviant el trànsit per la sortida del Montserrat 
Exprés.

Aquesta connexió directa s’ha reclamat amb in-
sistència pràcticament des que es va crear l’auto-
via A2, atès el perill que suposa incorporar-se a 
la calçada central per recórrer els escassos metres 
existents entre la sortida sud de Collbató i l’en-
trada nord d’Esparreguera. 

El divendres 4 
de novembre 
es va celebrar 
un ple extraor-
dinari, amb un 
punt de l’ordre 
del dia princi-
pal proposant 
aprovar les 
o rde nanc e s 

fiscals del 2012, amb un increment transver-
sal del 3,2%. La proposta es va aprovar amb 
els vots favorables del PSC i CiU, l’abstenció 
d’ERC i el GIC, i el vot en contra del PP.
 
La regidora d’Hisenda, Ana Úbeda, va de-
fensar aquest increment, que va qualificar 
de molt moderat, en base a una sèrie d’ar-
guments aliens a la política fiscal del propi 
ajuntament, que entre altres limitacions està 
patint rebaixes per part de la Generalitat i 
l’Estat, limitacions en l’atorgament de crè-
dits per part dels bancs i, a més, està obligat 
a no generar dèficit perquè així ho estableix 
la darrera reforma de la Constitució. A part 
d’aquests factors, l’Ajuntament també ha de 
comprendre que les famílies no estan dis-
posades a acceptar increments perquè prou 
limitades estan ja amb les retallades domès-
tiques.
 

Davant aquest escenari tan delicat, s’ha 
optat per una solució assenyada, perquè la 
solució definitiva seria un nou sistema de fi-
nançament per a Catalunya, molt més just i 
coherent, no en va la diferència d’ingressos 
no financers entre un municipi basc i un de 
català és força notable, perquè a Euskadi és 
de 1.548 euros per càpita i a Catalunya de 
1.214 euros per càpita (en el 2008).  La di-
ferència és més que evident, tot i ser ciuta-
dans d’un mateix estat.   
 
En funció de la situació més o menys ur-
gent de cada municipi, els respectius ajun-
taments prenen unes o altres mesures. Així, 
per exemple, Mataró ha augmentat l’IBI un 
32,03%, mentre que Reus, Olesa o Martorell 
han aplicat un 7%, un 4,5% i un 3%, res-
pectivament. No hi ha una fórmula vàlida 
per a tothom, per això Collbató ha establert 
un increment del 3,2%, perquè amb aques-
ta fórmula podrem continuar mantenint els 
actuals serveis sense incrementar el dèficit i 
complint, a més, amb el pla de sanejament 
vigent; aplicar qualsevol altra mesura, en un 
sentit o en altre, ens abocaria a una situació 
de desequilibri que en cap cas ens podem 
permetre perquè invalidaria la bona tasca re-
alitzada als darrers anys en matèria de con-
trol pressupostari.  

De sempre hi ha hagut persones altruistes que voluntària-
ment han entregat temps i esforç a causes que aporten un 
plus d’humanitat a la nostra societat.

A Collbató hi ha voluntaris que acompanyen a persones grans 
i que junt amb el Casal d’Avis els atenen, la Creu Roja que 
aporta el programa d’aliments, l’Associació Dones de Collbató 
que ajuda a l’ integració d’immigrants, l’Associació de Collba-
tó per a la Solidaritat amb els afectats de Txernobil i tantes 
altres persones que en l’anonimat treballen pel proïsme a Co-
llbató. En un altre sentit hi ha voluntariat que fa possible que 
moltes activitat quotidianes rutllin al nostre entorn AMPA,s 
esports, bombers, ADF, associació de veïns...

Aquesta manera de ser i pensar és fruit d’una educació que des de petits hem viscut. 
Especialment en aquestes dates.

Precisament en aquestes dates hi ha dos esdeveniments a Collbató, que creuen fron-
teres, que influeixen en l’imaginari personal i col·lectiu de grans i petits que, en 
definitiva, ens fa ser i participar d’accions solidaries: La cavalcada de reis i el pessebre 
vivent. Esdeveniments que requereixen d’una alta participació popular.

Coincideix, també, la Marató de TV3 en la quadratura d’aquest cercle de la solidaritat, 
milers de voluntaris de tot Catalunya i un grapat de voluntaris de Collbató treballen 
per la causa humanitària d’enguany.

Us commino a participar activament, amb la solidaritat o amb el voluntariat en aquests 
actes que ens dignifiquen com a persones i com a poble.

Bon Nadal i Feliç Any Nou!
Ramon Ferrer

Alcalde

Breus

Ordenances Fiscals 2012

Enguany les festivitats de Nadal i Cap d’any co-
incideixen amb diumenge, és per això que volem informar 
que els dos dies es celebrarà el mercat dominical amb normalitat. 

Els propers dies s’inaugurarà oficialment el Ca-
sinet, un cop finalitzada la darrera fase de rehabilitació. El dia 
encara no està determinat, s’informarà puntualment a través de la web 
municipal www.collbato.cat 

El Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
ha atorgat el premi Josep M. Pujol i Gibert de Preservació del Patri-
moni a l’entitat Amics del Dall de Collbató. Aquest guardó forma part 
del conjunt de Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat 
que cada any atorga l’entitat. Els Amics del Dall de Collbató són un 
grup de persones que de manera desinteressada i lúdica es dediquen, 
des de fa anys, a recuperar camins, fonts, barraques i altres elements 
patrimonials del municipi, sense cap altre objectiu més que la defensa 
col·lectiva del patrimoni. Ho fan des d’una perspectiva rigorosa, prèvia 
recerca bibliogràfica i oral, i han aconseguit posar al dia una bona part 
d’elements malmesos. Van recollir el guardó, Antoni Tejedor i Aniol 
Garcia.

Editorial

Ramon Ferrer
 alcalde 

Porta a Porta durant les Festes de Nadal

No hi ha una fórmula vàlida per a tothom, per això Collbató ha establert un increment del 
3,2%, perquè amb aquesta fórmula podrem continuar mantenint els actuals serveis sense 
incrementar el dèficit.

Recollida porta a porta durant les festes de Nadal, Cap d’any i Reis
Divendres 23 de desembre es recolliran les dues fraccions (orgànica i resta).

Dissabte 24 de desembre No hi haurà servei de recollida Porta a Porta.

Diumenge 25 de desembre es recolliran les dues fraccions (orgànica i resta).

Divendres 30 de desembre es recolliran les dues fraccions (orgànica i resta).

Dissabte 31 de desembre No hi haurà servei de recollida Porta a Porta.

Diumenge 1 de gener es recolliran les dues fraccions (orgànica i resta).

Divendres 6 de gener No hi haurà servei de recollida (com és habitual els divendres).

Tenint en compte que durant aquestes dates es generen molts residus, recomanem la màxima cura a l’hora de reciclar 
vidre, paper i envasos de plàstic. El medi ambient ho agrarirà.

Informar-vos, també, que la deixalleria restarà tancada els dies de Nadal i Sant Esteve, 25 i 26 de desembre, i el dia 
1 de gener. Els dies de Nadal, Cap d’any i Reis a la tarda es podrà dipositar orgànica i resta als contenidors habilitats 
a l’exterior de la deixalleria.. 

Durant el present mes de desembre és previs-
ta l’aprovació de l’Avanç del Plà d’Ordenació 
Urbana Municipal (POUM) de Collbató, que 
es formalitzarà a través del ple. La redac-
ció de l’Avanç parteix d’un primer document 
d’anàlisi i diagnosi prèvia i d’una primera 
proposta d’ordenació. En base a aquest do-
cument, durant els mesos de juliol, setem-
bre i octubre de 2010 es va desenvolupar el 
procés de participació ciutadana. A partir de 
l’aprovació del document d’Avanç del POUM, 
i la publicació de l’acord, s’obrirà un termini 
d’informació pública.

El nou carril unirà la sortida sud de Collbató amb l’entrada nord d’Esparreguera sense que 
els conductors hagin d’incorporar-se a l’autovia A2.

Nou enllaç directe entre Collbató i Esparreguera Avancen els 
treballs del 

nou POUM de 
Collbató

Des de les Regidories de Via Pública i Medi Ambient us volem desitjar 
Bones Festes de Nadal i Felicitat per al 2012!
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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 - Desembre
12 Desembre   Hotel d’entitats      16 a 18 h.  Taller de manualitats nadalenques
15           Molí de l’oli      19,30 h.  Cata de caves
16           Casinet       17 h   Hora del conte
16           Jardins de can Rogent     18 h.   Pessebre vivent
16           Plaça de l’església         18 h.   Cantada de nadales
17           Plaça de l’Era i el nucli antic     10 h   Inauguració 6a fira de Nadal i d’oficis artesans
17           Part exterior del Casinet            18 a 20 h.  Recollida de cartes del patge reial
17            Per determinar. Plaça Església   19 h.   Xocolatada popular
17           Casinet       20,30 h  Havaneres solidàries amb el grup Roques Blaves
17           Teatre Passió d’Esparreguera  18,30 h.  Airòbic-ball solidari per la Marató TV3
17-18               Cases Particulars participants Tarda  Concurs de pessebres
18           Casc antic          A partir de les10 h. 6a fira de Nadal i d’oficis artesans
18           A l’església      11,30 h.  Cantada de nadales
18           Casc antic                      Tota la tarda  Atraccions infantils, tallers, visites guiades al molí etc
18           Casinet       a determinar  Ball solidari per la Marató TV3. 
18           Casinet                    17 h.   Marató TV3. Quinto solidari. Col·laboració obsequis  
                   botiguers i empreses de Collbató.
18           A l’església      18 h.   Marató TV3. Concert solidari de la Coral La Falguera
19           Hotel d’entitats      16 a 18 h.  Taller de manualitats nadalenques
25           Plaça  de l’església      12 h.   Caga Tió
31           A l’església de Collbató i Casinet  24 h   Celebració cap d’any

5 GENER       Coves del Salnitre i Casc antic    18 h.   Cavalcada del Reis Mags

   Dia    Lloc                Hora           Activitat                                    

Utilitza’ns

Collbato

de Collbató
Ajuntament 

www.collbato.catwww.collbato.cat
“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

Electricidad · Fontanería · Calefacción · Climatización 

C/ La Turell, núm. 14
08293 Collbató (Barcelona)

Tel/Fax: 93 777 92 30
Móvil: 627 54 69 50

Correo: inst_delacruz@hotmail.com

PORTES I  FINESTRES
MAMPARES,  MOSQUITERES,  PERSIANES

VIDRES I  MIR ALLS

Telf./Fax: 93 808 47 37Mob.: 667 437 620

REGALA INFORMÀTICA!
PENDRIVES, AURICULARS, BOSSES
JOCS, MULTIMÈDIA ......
A partir de Gener nous cursos:
Iniciació a la informàtica, Internet, Office .....

La teva botiga d’informàtica de Collbató

Al costat de l’Ajuntament, Bonavista 8.
Contact’ins al 93 777 97 54 ó www.bitbuit.cat

Es fan
encàrrecs!


