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Amb aquesta doble actuació 
s’aconsegueix:

- REPARTIMENT HOMOGENI 
de la sal potàsica, la qual cosa 
representa més seguretat i dis-
minució de la possibilitat de 
relliscades tant pels vehicles 
com pels vianants.

- IMMEDIATESA. Amb aquest 
nou procediment aconsegui-
rem la immediatesa necessària 
a l’hora d’atendre situacions 
d’emergència; i a més, cobri-
rem més part del territori. Es 
donarà prioritat als carrers que 

comporten més risc, com són els que tenen un desnivell important i també aquells que presenten 
zones ombrívoles resistents al desglàs perquè no reben l’escalfor del sol. També s’actuarà priori-
tàriament en les vies principals més concorregudes.

- FLEXIBILITAT EN L’HORARI D’ACTUACIÓ. Quan la informació facilitada pel Centre d’Emergències 
de Catalunya permeti actuar de forma preventiva, l’horari d’actuació serà de les 23:00 a les 2:00 
h. Tanmateix, quan l’emergència requereixi una actuació d’urgència, s’actuarà en el moment que 
sigui necessari, al marge de l’horari establert. 

Fins ara els serveis municipals s’enfrontaven als rigors de l’hivern (glaçades, nevades, etc…)amb 
mitjans quasi artesanals, escampant la sal potàsica a cops de pala des d’una camioneta, la qual 
cosa, tenint en compte l’extensió de la via pública del municipi, comportava un treball titànic 
que, a més, no permetia arribar a tot arreu amb la immediatesa de resposta que demanden les 
actuacions d’emergència.

Actualment s’han portat a ter-
me diverses millores que, des de 
la vessant logística, permetran 
combatre amb més eficàcia els 
inconvenients derivats dels ri-
gors hivernals. 

-S’ha habilitat un magatzem 
de sal potàsica, per tal de 
disposar de forma permanent 
d’aquest element imprescindible 
per combatre les glaçades a la 
via pública. 

-S’ha contractat el servei d’un 
tractor dotat dels accessoris ne-
cessaris per escampar sal potà-
sica a la calçada. 
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A Collbató estrenem neteja viària

Preparats per l’hivern

 “Tractor equipat amb accessoris especials per escampar sal 
potàsica i apartar la neu de la via pública”

Ara ja és una realitat! El passat dilluns dia 2 de gener hem posat en marxa el nou model de neteja viària dels 
carrers i places del nostre municipi. 

Per aconseguir la màxima efectivitat en els resultats d’aquest servei, és precís utilitzar una màquina bufadora per 
tal d’arrossegar tota la brossa de les voreres i altres zones inaccessibles cap als marges del carrer i així posterior-
ment la màquina escombradora ho pot aspirar sense dificultat.

Aquest servei s’està duent a terme amb personal de la brigada i la col·laboració d’una empresa externa que també 
ens proporciona una màquina escombradora de més capacitat i potència que la utilitzada anteriorment.

Aquest nou model de funcionament està dissenyat per assolir l’objectiu de tenir Collbató més net. Considerem 
que és una necessitat bàsica per a tots, també el fet que ens ho heu anat manifestant els ciutadans i ciutadanes 
de Collbató ens ha impulsat a treballar amb il·lusió en aquest projecte. 

En una fase inicial, la intensitat de neteja en tots els barris és la mateixa, tres vegades al mes. En les carrers més 
transitats es fa un reforç setmanal i en funció dels resultats assolits anirem ajustant el servei a la necessitat.

“La via pública de Collbató és extensa, 
és per això que el manteniment resulta laboriós”

Mercè Dedeu
Regidora de Via Pública

“Tot i que la neu no és freqüent a Collbató, de tant en tant cau 
una nevada inesperada, com la del 8 de març de 2010”

El proper 13 de gener de 2012 a les 10 del matí s’inaugurarà oficialment  l'Escola Mansuet, amb l’assistència de la consellera d'Ense-
nyament Irene Rigau, a qui acompanyaran l'alcalde de Collbató Ramon Ferrer, i la regidora d'Educació Concepció Alsina.

Durant la inauguració es convidarà la consellera a visitar les diferents dependències de l'escola. Tanmateix, l'acte estarà obert als pares 
que hi vulguin assistir.

La posada en marxa del centre va representar un referent pel Baix Llobregat, tant per les característiques de edifici —dotat d’elements 
tecnològics d’última generació—, com pel model educatiu —amb un sistema de treball per projectes, i molt orientat al sistema in-
formàtic. 

A diferència de l’escola La Salut, que té dues línies, l’escola Mansuet compta de moment amb una sola línia, per bé que està preparada 
per acollir-ne dues si la demanda continuava creixent. Tot sembla indicar, però, que als propers cursos la demanda educativa local no 
s’incrementarà, perquè la població de Collbató s'ha estabilitzat al voltant dels 4.000 veïns.

“L’Escola Mansuet 
compta amb una línia 
educativa; però, si fos 

necessari, està preparada 
per acollir-ne dues”

Inauguració oficial de l’Escola Mansuet
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 El PSC de Collbató i el patrimoni humà.

A Collbató tenim un gran patrimoni arquitectònic, natural, cul-
tural, i també humà. El FIL pertany a aquesta última categoria. 
Potser poca gent sap què és el FIL, i és una pena perquè per a 
Collbató ha de ser un motiu d’orgull participar en aquest pro-
jecte.

La Fundació per la Integració Laboral (FIL) és un Centre Especial de Tre-
ball que va néixer al 2002 gràcies a la iniciativa dels municipis de Collbató, 
Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i St. Esteve de Sesrovires, amb 
la finalitat de proporcionar i fomentar la integració laboral de les persones 
d’aquests municipis amb especials dificultats d’inserció. Hi treballen princi-
palment disminuïts psíquics, i també físics, amen d’una colla de veïns i veïnes 
dels nostres pobles, que fan de monitors.

Per aquestes persones treballar al FIL representa una oportunitat per sentir-
se útils per la societat, per relacionar-se, i també, malgrat el quasi simbòlic 
sou que tenen, ser una mica més independents Són persones agraïdes i poc 
ambicioses, i, com a mínim, sempre us respondran amb un somriure.

El FIL té serioses dificultats econòmiques que amenacen la seva continuïtat. 
La crisi arrasa amb tot, i els primers en rebre són els més febles. Però la soci-
etat ha de saber on està el límit. No podem deixar caure el FIL. 

I què podem fer nosaltres?. Transmetre clarament el missatge als nostres go-
vernants, municipals i autonòmics. Que sàpiguen que els ciutadans de Co-
llbató ens sentim molt i molt orgullosos d’aquesta obra, i que creiem que els 
Patrons d’aquesta Fundació, han de tutelar clarament la gestió que es du a 
terme, procurant que les persones responsables de fer-ho, siguin les millors, i 
ho demostrin, amb transparència i rigor. Tots “ells” ho agraïran.  

Els integrants de l’Agrupació del PSC de Collbató us desitgem un:
Molt Bon Any 2012

PER LA QUALITAT DE VIDA
L’A-2 ha millorat molt la comunica-
ció a Collbató, però ha suposat un 
augment del soroll. Això pot provo-

car danys a l’oïda i pot afectar l’atenció, la irritabilitat, 
la fatiga i altres aspectes psicològics i del comporta-
ment.
El desembre de 2003, l’Ajuntament de Collbató fa l’Audi-
toria Ambiental i redacta una memòria amb les deficièn-
cies detectades en el pas de l’A-2 per Collbató. Hi des-
taca la necessitat d’instal·lar pantalles acústiques per 
esmorteir el soroll de l’autovia. Ho confirma el Ministeri 
de Foment el 2007 en els Mapes del Soroll de les Carrete-
res on proposa “apantallamientos en (...) Collbató”.
L’Organització Mundial de la Salut posa el límit acús-
tic en 70 dBa (decibels), Espanya fixa un nivell de con-
fort  els 55 dBa: superar-lo és perniciós per al descans 
i la comunicació, i la Llei de Protecció contra la Conta-
minació Acústica posa els màxims permesos en zones 
residencials com Collbató en 57 dBa de dia i 47 de nit. 
Però segons estudi del Ministeri de Foment el soroll 
a Collbató supera els 70 dBa de dia i els 65 dBa la 
nit.
S’ha preguntat a l’ajuntament sobre les gestions i trà-
mits que s’estan fent per solucionar aquest tema: veïns 
via instància i el GIC amb preguntes en plens munici-
pals (5-2006, 2-2007 i l’últim de setembre 2011). Les 
respostes han estat poc concretes. Ara estem recolzant 
un grup de veïns que està recollint signatures per fer 
pressió a l’ajuntament perquè es solucioni el problema. 
Perquè tenim dret a viure amb qualitat i sense conta-
minació acústica.

www.collbatogic.org

Molt bon any a tothom.

Comencem l’any amb esperances i il·lusions 
renovades, sabem que serà un any difícil, 
o potser molt difícil, però ens en sortirem. 

Treballarem amb ganes per canviar moltes coses del nos-
tre municipi.
Treballarem l’atenció ciutadana i la comunicació. Aquest 
proper any traslladarem l’oficina d’atenció ciutadana a 
la sala cultural, adequant-la per convertir-la en un lloc 
fàcilment accessible on es pugui atendre correctament i 
com cal als vilatans i on es pugui treballar en condici-
ons adequades. També es realitzaran canvis en el web de 
l’ajuntament i en el Collbató Informa, obrint-los a la col-
laboració i a la participació de tothom. 
En el cas de la via pública es millorarà en el seu man-
teniment i especialment la seva higiene, augmentant la 
freqüència de neteja, perquè necessitem i volem un poble 
més net i més agradable.
En el referent a turisme i promoció econòmica entenem 
que hem de potenciar el turisme que ja ens ve a les nostres 
Coves, oferint més i millor serveis per així aconseguir que 
això generi més activitat econòmica al nostre municipi i 
per recolzar el comerç i restauració locals; perquè generar 
activitat econòmica, vol dir crear llocs de treball.
I tornant al començament, ens en sortirem perquè com 
diu aquell savi, que tantes alegries ens ha donat, “… si 
ens aixequem ben d’hora, però ben d’hora ben d’hora, i no 
hi ha retrets i no hi ha excuses i ens posem a pencar som 
un país imparable.¨ 

Agrupació CiU Collbató

ERC hem votat en contra de la proposta del pressupost per 
l’any 2012 presentada per l’equip de govern. Diversos mo-
tius ens han portat a prendre aquesta decisió.
Creiem que és un pressupost poc ambiciós. Si a la disminu-
ció d’aportacions d’altres administracions hi afegim la deci-

sió de deixar d’ingressar una part considerable d’impostos locals ens trobem 
que només hi ha 20.000 € de recursos propis per inversions, un 10% del total 
del finançament (per el 2011 hi havia 105.000 €).
Creiem que és un pressupost de curta mirada, doncs es prioritzen actuacions 
i inversions per intentar aconseguir resultats immediats, com en el cas del 
turisme, sense que veiem un projecte de legislatura.
Però tot i així, en el debat previ presentàrem les següents propostes concre-
tes a l’equip de govern: 
Revisar la taxa de recollida de residus per cobrir el cost del servei
Destinar els 8.792 € que volen reduir en promoció econòmica i ocupació a 
actuacions com la millora de la borsa de treball o en organitzar una trobada 
d’emprenedors locals.
Una partida per actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòni-
ques per a les persones amb mobilitat reduïda
Una partida per la creació del cos de protecció civil i per emergències.
Reservar una partida per subvencionar les entitats que no hagin estat pressu-
postades i ho demanin al llarg de l’any. 
De totes aquestes propostes només han recollit parcialment les dues darreres. 
Creiem que és poc per fer-nos variar el sentit del vot.

ERC Collbató
collbato@esquerra.org

En el pasado Pleno, el equipo de gobierno presentó los presupuestos para el  2012.  Que el Partido 
Popular voto en contra.

Y votamos en contra, porque tenemos en cuenta la actual situación de crisis económica. Que está suponiendo un 
importante incremento del desempleo, congelación de las pensiones, cierre de muchas empresas y autónomos, au-
mento del desempleo juvenil y los sueldos de los trabajadores que no suben. Y porque, todo ello, está provocando 
que la situación económica de muchas familias de nuestro municipio sea especialmente crítica.

Entendemos que  el margen de maniobra que tiene el Ayuntamiento, tanto en políticas fiscales y de incentivos a la 
actividad económica, son reducidos. Pero si cabía esperar unas propuestas que, desde el ámbito local, contribuye-
ran a fomentar el empleo, la solidaridad con las personas más necesitadas y la reactivación económica de nuestro 
municipio.

El Ayuntamiento de Collbatò no puede plantear un presupuesto ni una política fiscal como una mera continuidad de 
ejercicios anteriores. Ante una situación diferente, hay que plantear propuestas diferentes. El Partido Popular propu-
so la congelación de impuestos y tasas, al igual que la reducción de los salarios de los políticos municipales en pro 
de los ciudadanos. Por que queremos  que Collbatò sea un municipio donde el vivir, el día a día, sea más fácil.

Lorenzo García Pérez.
Portavoz-Regidor del partido popular de collbatò

Canvis en la retribució dels 
càrrecs electes municipals

PRESUPUESTOS: EN CONTRA

Amb motiu de les obres de construcció del carril lateral que unirà Collbató i Es-
parreguera en direcció sud i que s’iniciaran el proper 16 de gener, la parada de la 
Hispano-Igualadina de La Fumada restarà temporalment fora del servei. La parada 
operativa més pròxima serà la de La Font del Còdol. És previst que les obres tin-
guin una durada de 4-5 mesos.

           CALÇOTADA            CREUER PELS FIORDS           FALLES DE VALENCIA i BENIDORM                  COSTA DEL SOL

Dissabte 28/01
A primera hora del matí sortida 
cap a PICAMOIXONS a visitar 
el MUSEU DE CARROS i EÏNES 
DEL CAMP. Desprès de la visita i 
aprofitant que estem a la terra 
dels Calçots anirem a fer una bona 
CALÇOTADA.

El preu inclou: 

- Autocar des de el nostre poble

-Entrada i Visita al MUSEU

- CALÇOTADA - Botifarra Blanca i 
negre amb fesols – XAI - Postres

- Inclou, aigua, vi cava i cafè.

- Guia de MARCÉN VIATGES

Preu 51€
Data límit per apuntar-se 

el 13/01

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

Preu interior: 
1620€

Data límit per apuntar-se 
el 20/01

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!!!

Sortida el 17 de Maig 
7 dies / 6 nits
- Autocar fins Aeroport 
- Visita de Nerga
- 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€ 

Fins ara tots els càrrecs 
electes de Collbató amb 
responsabilitats de govern 
rebien uns diners en con-
cepte d’indemnitzacions 
per desenvolupament de 
càrrec públic. L’import era 
de 1.054,93 euros  men-
suals pels regidors i de 
2.448,92€ mensuals l’al-
calde .
A partir d’ara el sistema 
variarà. L’alcalde Ramon 

Ferrer rebrà una retribució per dedicació exclusiva, mentre que dos regi-
dors de govern, Concepció Alsina i Oriol Castells, tindran dedicació parcial. 
El sou mensual brut de l’alcalde serà de 2.448,92€ euros i els dels dos regi-
dors amb dedicació parcial de 1.054,93€ euros. Les dedicacions parcials o 
total han de cotitzar al règim general de la Seguretat Social.
Els tres regidors de govern restants, Mercè Dedeu (CiU), Ana Úbeda (PSC) 
i Salvador Valls (PSC) només cobraran per assistència a Plens i Juntes de 
Govern. En ambdós casos la compensació queda fixada en 275 euros per 
sessió. L’import per assistència a Plens també s’aplicarà als cinc regidors 
dels grups de l’oposició: GiC, ERC i PP, que fins ara cobraven només 12 
euros per sessió. 
Els tres regidors del GIC han renunciat a la compensació per assistència 
a Plens, igual que el regidors socialistes Ana Úbeda i Salvador Valls, que 
a partir d’ara només cobraran per assistència a Juntes de Govern, amb la 
qual cosa el seu nivell de percepcions quedarà igual que abans. 
L’import derivat de les renúncies dels cinc regidors esmentats es podria 
destinar a finançar l’activitat de les entitats cíviques locals. 
En resum, el nou sistema de retribució de càrrec electes comporta un 
increment pressupostari degut a que assumeix la Seguretat Social de l’al-
calde i els dos regidors amb dedicació parcial, i també perquè l’assistència 
a Plens ha passat de 12 a 275 euros per sessió. 
Les retribucions i les indemnitzacions assignades als càrrecs electes es 
troben dins de les recomanacions de la Federació Catalana de Municipis i 
l’Associació Catalana de Municipis.

Avís als usuaris de la Hispano Igualadina. 

“L’Ajuntament de Collbató el componen cinc 
partits i un total d’onze càrrecs electes”
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El nou ministre d’Economia i Competitivitat ha afirmat que fins 
ben entrat el 2012 Espanya entrarà (seguirà) en recessió i l’atur 
s’enfilarà per sobre dels 5 milions. Aquest serà un any molt difícil 
per a moltes persones i famílies. No cal dir que és una afirmació 
que visualitzem la majoria de les opcions polítiques, algú ho havia 
que dir.

Hagués estat una satisfacció per a aquesta alcaldia poder realitzar 
uns pressupostos estratègics apuntant cap un futur il·lusionant. 
Malauradament la situació actual ens aboca a la prudència, a la mi-
llora constat de l’eficiència en els recursos compromesos, controlar 
la pressió fiscal, ajustar al màxim les inversions i a mantenir els 
serveis en les millors condicions possibles.

Amb crisi o sense crisi, Collbató, no ha tingut, tant ara com fa 30 
anys, un teixit econòmic (exceptuant la construcció que cal agafar 
amb pinces) prou determinant en l’economia del municipi, la gran 

Pressupost municipal 2012

Editorial

Ramon Ferrer
 alcalde 

majoria dels habitants de Collbató treballen i consumeixen fora, doncs, no casualment a menys 
de 50 km. tenim un dels més grans mercats d’Europa. Som, doncs, dependents del macro con-
text econòmic i social que ens envolta.

No obstant, i a pesar d’estar rodejats de tanta magnitud socioeconòmica no hauríem de  renun-
ciar a crear, modestament, una microeconomia que doni serveis a aquest gran mercat que tenim 
tan a prop: logística, restauració, oci, turisme... i en la mesura de les possibilitats escasses hem 
aventurar-nos a crear oportunitats de treball i de negoci en aquests sectors i que arrodonís en 
millorar l’oferta comercial del poble.

Els temps que corren són complicats, ens hem d’esforçar en col·laborar entre tots, entitats i ad-
ministracions, sector privat i sector públic. Fer un esforç de diàleg per arribar al màxim consens 
per poder prioritzar les actuacions que cal fer i a visualitzar la sortida d’aquest laberint.

Haurem de recuperar iniciativa, solidaritat popular, esforç públic, privat i buscar alternatives 
complementàries a les subvencions. Aquests esforços són els que marcaran un camí de recu-
peració.

Ramon Ferrer i Jané
Alcalde

Collbató i la Marató de TV3

Aquest pressupost treballa en la línia d’ajustar els costos que diversos serveis representen 
directament per  a les finances municipals a través de tres vies:

- racionalitzar la despesa en la prestació
- optimitzar la plantilla de l’Ajuntament , incrementant el seu rendiment
- augmentar l’aportació dels usuaris d’acord amb el cost real per al finançament de 
determinats serveis

Per exemple, en l’Escola de Música, estem estudiant la viabilitat d’aquest servei conjuntament 
amb Esparreguera, fent noves propostes de reducció de les despeses i/o increment de les ta-
xes.

Es proposa també cobrir parcialment una jubilació. Representant un estalvi de 17.000 euros.

Càrrega financera
Incrementa un 8,18%, respecte de l’exercici anterior. És un any de forta amortització. Els inte-
ressos es redueixen en un 23%. Les amortitzacions creixen en un 21%.

Inversions
L’import de les inversions previstes a executar l’exercici 2012 és de 229.597,76 €, dels quals 
22.000 € es financen amb recursos propis i 207.597,76€ amb les subvencions i aportacions de 
capital d’altres administracions.

De les inversions, destaquem:

L’adequació de la sala cultura per poder-la destinar com oficina d’atenció al ciutadà (49.000€), 
complint amb les normes d’accessibilitat. Es preveu una subvenció pel seu finançament.

Es proposa l’adquisició d’un braç compactador i triturador (13.000 euros) per a la deixalleria, 
amb la finalitat d’estalviar en transport, sobretot en deixalles vegetals, a planta de compostat-
ge. Aquesta actuació es preveu finançar amb recursos propis.

El canvi d’enllumenat de visita i d’emergència en l’interior de les coves així com el tractament 
de la malaltia verda s’ha pressupostat per un import total de 28.759 euros. Es preveu una sub-
venció pel seu finançament.

Es preveu també la redacció del projecte de recollida d’aigües pluvials del Pujolet i part del casc 
antic (11.000 euros), actuació que surt de les recomanacions del Pla Director de Clavegueram. 
Es preveu una subvenció de 7.000 euros pel seu finançament. La resta anirà amb recursos 
propis.

Es preveu rebre subvenció per també començar amb la segona fase del Casal de cultura valorada 
en un import total de 239.077,52€, import que inclou els honoraris de direcció d’obra. Aquesta 
seria una actuació que aniria a càrrec de dos exercicis 2012 (50%) i 2013 (50%). 

El pressupost conté totes les consignacions necessàries per a fer front a les despeses obliga-
tòries, els compromisos adquirits en exercicis anteriors i les inversions previstes per l’equip 
de govern i es presenta anivellat en ingressos i despeses contemplant-se totes les voluntats 
polítiques exposades a la memòria de l’Alcaldia.

Els grups de l’oposició han estat coneixedors de la nostra proposta de pressupost abans de la 
celebració del Ple. Hem tingut l’oportunitat de parlar-ne i recollir algunes propostes, en aquest 
cas d’ERC que  les ha volgut concretar.

Principals trets a destacar en el pressupost municipal:

1) Se situa en el marc del Pla de Sanejament, tot i que la davallada d’ingressos genera 
unes diferències entre les previsions de creixement establertes en el Pla i les que són possi-
bles en el context econòmic actual.

2) Els ingressos responen a les ordenances aprovades inicialment per a 2012.

3) El pressupost disminueix en un total del 2,75%. 133.000 euros menys que l’exercici 
anterior.

4) Les inversions representen  el 4,9% 

5) La despesa corrent representa un 79,4%

6) La càrrega financera (amortització+interessos) un 15,7%

És un pressupost en què el nivell d’inversions és inferior al de l’any 2011, donades les circum-
stàncies econòmiques del moment i la indefinició encara de les aportacions de la Generalitat i 
de la Diputació en matèria d’inversió pública.

Quin és el contingut del pressupost? 

S’aposta per complir amb els serveis 
obligatoris (neteja, enllumenat, recollida 
d’escombraries). Hem dotat de més diners 
a la regidoria d’espais públics per poder 
respondre a necessitats bàsiques i obliga-
tòries. Volem poder sistematizar un servei 
de neteja de carrers i de zones verdes que 
sigui constant i adequat a la nostra limita-
da capacitat econòmica.

Considerem que tenim serveis que tot 
i no ser obligatoris, són necessaris com 

per exemple la Llar d’infants i l’Escola de Música. Estem revisant aquests serveis i hem co-
mençat per la llar d’infants. Donada la disminució de la subvenció per part de la Generalitat i 
sobretot per la baixa de la demanda d’aquest servei (75% d’ocupació) es proposa l’amortització 
d’un lloc de treball, representant un estalvi de 24.000 euros. 

És un pressupost que aposta pel Turisme. Es pretén preparar aquest departament per fer un 
pas endavant en aquesta matèria i aconseguir els ingressos necessaris per mantenir i restaurar 
el nostre patrimoni natural que a l’hora esdevé el nostre atractiu turístic.

La Marató de TV3 d'enguany celebra el seu 20è aniversari i es dedica a la regeneració o el tras-
plantament d'òrgans i teixits.  Han passat més de 40 anys des que es va fer el primer trasplanta-
ment, i des d’aleshores els avenços clínics i quirúrgics han estat espectaculars. Catalunya és un 
referent en el món del trasplantament, però malgrat el progressos, encara queda un llarg camí 
per recórrer. El trasplantament d'òrgans i teixits consisteix en la substitució d'un òrgan o teixit 
en mal estat per un de sa, procedent normalment d'un donant cadàver. Per als pacients que 
esperen un òrgan, el trasplantament és l'única possibilitat de continuar amb vida o de millo-

rar-ne substancialment la quali-
tat. Es calcula que una persona 
trasplantada guanya 10 anys de 
vida, per terme mitjà; tot i que 
l'esperança de vida depèn molt 
de l'òrgan trasplantat i de l'estat 
de cada pacient.  

Collbató ha comptat amb una gran participació de la gent, tant a través de propostes fetes des 
del propi Ajuntament com des de les promogudes per diverses entitats. Els diferents actes soli-
daris es van realitzar entre el dissabte 17 i el diumenge 18. Dins d'aquestes activitats solidàries 
ens trobem els participants al Torneig de Tennis organitzat per Club Tennis Collbató i que va 
tenir una durada que va abastar dissabte tarda i diumenge al matí, amb molts socis i no socis 
participants. També el dissabte a la tarda i degut al Festival Hivern d'Aeròbic portat a terme per 
l'entitat Associació Esportiva Aerobic-Ball D8N8 a la veïna Esparreguera i en un marc preciós 
com és el teatre de La Passió, atesa la demanda d'espai de l’entitat, doncs van participar en 
el festival gairebé 100 alumnes, amb la col·laboració de 300 familiars solidàries presents en 
l'acte. Unes altres activitats ja habituals en aquestes dates, i en concret el diumenge per la tar-
da: el Concert d'Orgue, cantat per la nostra Coral la Falguera, amb un èxit tal de públic què no 
permetia entrar ni una agulla a la església, o el joc del Quinto (semblant al Bingo) al Casinet i 
què gracies als comerços de Collbató i a alguns empresaris del municipi que van oferir obsequis 
diversos, va ser també un èxit. Per últim cal nombrar l'aeròbic o gimnàs de la gent gran, que va 
reunir unes 50 persones el diumenge al matí durant una hora llarga. 

A tots el solidaris i participants, i també als organitzadors, a tots gràcies; per poc que poguem 
fer, segur què és un bé, i els aproximadament 1.600 euros recaptats entre tots segur que aju-
daran en el futur i què es podrà aconseguir més solidaritat. 

“El tradicional joc del “quinto”, 
que cada any se celebra al 
Casinet, enguany també ha 

destinat els beneficis obtinguts 
a La Marató de TV3”
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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
Escola La Salut:   93.777.00.19
Escola Mansuet:   93.777.98.38  
SI Collbató:   93.777.98.37

Serveis

Agenda - Gener

9 gener             Hotel entitats                16 a 18h           Taller de manualitats: ceràmica russa, punt de creu i pintura sobre roba

9 gener             Hotel entitats                18 a 20h           Racó de lectura i Hora del te

14 i 15 gener    Andorra                        consultar          Sortida d’esqui amb l’Associació excursionista 4000 peus

16 gener           Hotel entitats                16 a 18h           Taller de manualitats: ceràmica russa, punt de creu i pintura sobre roba

16 gener           Hotel entitats                18 a 20h           Debat temes d’actualitat i Hora del te

23 gener           Hotel entitats                16 a 18h           Taller de manualitats: ceràmica russa, punt de creu i pintura sobre roba

23 gener           Hotel entitats                18 a 20h           Xerrada temàtica i Hora del te

28 gener           Ruta de les Ermites       consultar        Excursió per Montserrat amb l’Associació excursionista 4000 peus

30 gener           Hotel entitats                16 a 18h           Taller de manualitats: ceràmica russa, punt de creu i pintura sobre roba

30 gener           Hotel entitats                18 a 20h           Cinema

11 i 12 febrer   Esterri d’Àneu              consultar         Sortida d’esqui amb l’Associació excursionista 4000 peus

19 febrer          Tuixén                            consultar         Excursió amb raquetes de neu amb l’Associació excursionista 4000 peus

   Dia    Lloc         Hora           Activitat                                    

Utilitza’ns

Collbato

de Collbató
Ajuntament 

www.collbato.catwww.collbato.cat
“JA HEM SUPERAT 
ELS 600 AMICS!”

Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitats, dades generals, 
tràmits en línia... 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

Instalaciones Jose L. de la Cruz

PORTES I  FINESTRES
MAMPARES,  MOSQUITERES,  PERSIANES

VIDRES I  MIR ALLS

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

“Volem agrair la participació del Pessebre viu de Collbató i tots els 
voluntaris del poble que han col·laborar a fer possible el bon 

desenvolupament de la Fira de Nadal 2011. A tots, moltes gràcies!”


