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Collbató tornava a
mostrar la seva capa-
citat organitzativa i
de voluntariat en la
darrera edició de «La
Portals». Enguany, a
més, l’esdeveniment creixia en activitats
paral·leles gràcies a l’esforç organitzatiu i
de participació dels més de 300 veïns i veï-
nes que sumaren els seus esforços. Entre
aquestes propostes trobàvem la Fira de la
Bicicleta, amb la presència de marques de
primer nivell, o la xerrada de dissabte 14
d’abril, on ciclistes d’elit com Àngel Edo,

Melcior Mauri, Is-
rael Núñez, Marino
Lejarreta, Kiko Gar-
cía i Milton Ramos
explicaven les seves
experiències.

En tot cas, un dels moments més espec-
taculars, més enllà de la cursa mateixa, fou
la jornada de BMX organitzada pels Joves
de Collbató, que va permetre als assistents
gaudir de les exhibicions de 4 riders pro-
fessionals. La proposta es va completar
amb 4 cursos d’iniciació al BMX.
(Continua a la pàgina 11)

Més de 300 veïns i veïnes
s’implicaren activament 
en el desenvolupament 

de «La Portals»

La recollida selectiva del 2011 deixa excel·lents resultats en xifres · pàgina 7

Gran edició de «La Portals»
Novament, la important participació ciutadana en 
l’organització va fer possible l’esdeveniment esportiu

A partir d’aquest mateix mes de maig,
el nostre municipi comptarà amb un
punt de referència per a donar a conèi-
xer la històrica relació de Collbató amb
els orgues i els orgueners: la inaugura-
ció de l’Espai Temàtic dels Orgueners
servirà per a reflectir una relació que
arriba fins als nostres dies a través del
llegat de Gabriel Blancafort, qui també
serà homenatjat.
(Continua a la pàgina 5)

L’orgue, 
protagonista 
a Collbató
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Telèfons d’interès

Serveis
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 (oficina gestió tributària)

93 804 65 61
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

Emergències
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

Centres educatius
Llar d’infants L’Abellerol 93 777 00 88
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Agenda maig-juny

MAIG
Del dissabte 28 d’abril al 
dissabte 12 de maig. 
Tot el dia
Cursa de l’Alba
Exposició 25 anys Cursa ALBA
CASINET

Del dilluns 7 al 
divendres 18. 
Dimarts i dijous: de 15 a 17.30 h; 
divendres: de 9.30 a 12 h
Inscripcions a la llar d’infants
Inscripció
LLAR D' INFANTS

Del dilluns 7 al 
diumenge 13. 
Per determinar
Setmana de la Gent Gran
Activitats per a la gent gran
CONSULTAR EL WEB MUNICIPAL

Dilluns 7.
17 h
Xerrada‐taller per a pares i mares:
«Conflictes amb els adolescents»
Donar eines a les famílies per 
a poder afrontar aquestes 
qüestions
INSTITUT DE COLLBATÓ

Dijous 10 i 24.
9.15 h
Caminada gent gran
Cicle de caminades de primavera
«Camina diàriament i arribaràs fins
els 100»
CASAL D'AVIS

Dissabte 12.
18 h
Ball casal d’avis obert a tothom
Ball per a tothom organitzat pel
Casal d’Avis Sant Corneli
CASINET

Diumenge 13.
8.30 h
Cursa de l'Alba
Cursa de muntanya de 20 km amb
desnivell
PISTA COBERTA

Divendres 18, dissabte 19 i
diumenge 20. 
Inauguració de l’Espai Temàtic dels 
Orgueners i Fira Gastronòmica
CONSULTAR EL WEB MUNICIPAL

Diumenge 20.
De 10 a 14 h
Mercat d’artesans a Collbató
Mostres artesanals de diferents 
productes i matèries a la venda
PS. MANSUET I VOLTANTS PLAÇA DE
L’ERA

Divendres 25.
19 h
Concert de l’Escola de Música
CASINET

Dissabte 26.
A les 19 h i a les 22 h
Cinema al Casinet
Dues pel·lícules encara per 
determinar
CASINET

JUNY
Dissabte 2.
De 17 a 20 h
Festa de l’Esport
Gimcana i exhibicions
PISTA COBERTA I PISCINA MUNICIPAL

Més de 200 infants i joves, al teatre
durant el 2011
Collbató participa a través del seu institut i de les seves dues escoles
de primària en el programa «Anem al teatre» de la Diputació de
Barcelona. Al llarg de l’any passat han estat un total de 217 infants
i joves del municipi els que han pogut gaudir dels espectacles.

Properes projeccions de cinema 
al Casinet
Les properes projeccions de cinema al Casinet ja tenen data: con-
cretament, seran el proper 26 de maig. En espera de decidir quins
seran els títols projectats, ja s’ha avançat que seran dues projec-
cions: sessió familiar a les 19 h i per a adults a les 22 h.

Més concerts de primavera
Continua el cicle de concerts de primavera programat pels Amics de
l’Orgue de Collbató. Mentre que aquest passat mes d’abril l’església
acollia un concert de cant coral i piano, el proper 27 de maig, a les 19
h, serà el torn de l’Aula d’Orgue del Conservatori de Música de Terrassa.
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Al llarg de les darreres setmanes i durant

les properes, Collbató esdevé o ha esdevin-

gut l’escenari d’una sèrie de propostes sin-

gulars. Em refereixo concretament a

propostes com la celebració de «La Por-

tals», organitzada per La Taca; la xerrada

dels liquidadors i herois de Txernòbil i Fu-

kushima proposada per l’Associació de

Collbató per la Solidaritat, o la XXV Cursa

de l’Alba, sense oblidar-nos d’un moment

ben especial com serà la inauguració de

l’Espai Temàtic dels Orgueners. Aquest
últim, amb el reconeixement que rebrà
el mestre orguener Gabriel Blancafort,
servirà per a donar entitat i visibilitat
a quelcom tan preuat a Collbató com
és la seva estreta relació amb els or-
gues. Difícilment es pot trobar a cap altre

municipi català una conjunció de propostes

similars, perquè totes elles estan relaciona-

des amb la nostra ubicació privilegiada i

amb els nostres costums i tarannà.

I és en aquest sentit que hem de posar

l’èmfasi a promoure i donar suport a

aquestes activitats. Collbató és un muni-
cipi amb una forta vocació de projec-
tar-se més enllà de les seves fronteres:

hem crescut i ens hem des-
envolupat al llarg del temps,
en bona mesura, a partir de
l’interès que hem aconseguit
generar. Avui dia no ens obli-

dem d’aquest fet i continuem a

la recerca de noves vies, de

noves propostes, que mantin-

guin aquest interès.

A més d’associar el nostre

nom a Montserrat, com a porta

d’accés a un indret únic i em-

blemàtic a Catalunya, treba-
llem per fer palesa l’estreta relació que
mantenim amb la cultura o l’esport.
Com si es tractés d’una marca, cada cop

són més i de més qualitat les activitats que

tenen el segell de Collbató. I aquest fet ens

enriqueix i ens projecta.

És evident que una part destacada
d’aquest treball es desenvolupa grà-
cies a l’impuls de les entitats del muni-
cipi i de tots aquells que hi col·laboren
—especialment el grup de joves, que
s’incorpora amb gran empenta—. A ells

hem d’agrair l’esforç que duen a terme

desinteressadament.

Perquè, més enllà del ressò que aconse-

guim fora de les nostres fronteres naturals,

aquests esdeveniments ens reforcen
en el sentiment d’orgull pel nostre mu-
nicipi i en la idea que som una vila amb
un valor afegit que encara podem con-
tinuar explotant.

El segell «Collbató»

Com si es tractés 
d’una marca, 

cada cop són més 
les activitats de qualitat
que tenen el segell 

de Collbató

Editorial

Ramon Ferrer
L’alcalde

SALVADOR VALLS
CUELLO
Segon tinent d'alcalde
i regidor d’Esports,
Joventut i Recursos Humans
vallscs@collbato.cat

ORIOL CASTELLS
PARERA
Regidor de Benestar Social,
Cultura i Sanitat i Consum
castellspo@collbato.cat

ANA ÚBEDA VÁZQUEZ 
Primera tinenta d’alcalde
i regidora d’Hisenda i
Urbanisme
ubedava@collbato.cat

CONCEPCIÓ ALSINA
SOLÉ 
Regidora d’Educació, Medi
Ambient, Organització
Interna i Seguretat Ciutadana 
alsinasc@collbato.cat

Equip de govern

RAMON FERRER JANÉ
Alcalde i regidor de
Promoció Econòmica i
Comerç i Turisme 
ferrerjr@collbato.cat  

MERCÈ DEDEU RIBERA 
Tercera tinenta d'alcalde i
regidora d’Atenció
Ciutadana, Comunicació
i Espais Públics
dedeurm@collbato.cat
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Des de finals d’aquest mes de
març, ja es troba novament
oberta al trànsit la via d’incor-
poració a l’A2 en sentit Barce-
lona, que des del gener restava
tancada per les obres que s’hi
duen a terme. Durant aquest
temps s’ha habilitat un desvia-
ment per a permetre els despla-
çaments en aquest sentit. 

Més seguretat
Al llarg dels tres mesos que han
transcorregut s’ha avançat en
els treballs que s’hi duen a
terme per tal de crear l’enllaç
Collbató-Esparreguera que eviti
la incorporació a l’A2 i mini-
mitzi, per tant, el risc per als
conductors.

Reoberta la incorporació
a l’A2
El tall tenia com a objectiu facilitar 
els treballs d’enllaç entre el municipi 
i Esparreguera

Svetlana Margolina i Tomo-
nori Watanabe van ser testi-
monis i protagonistes dels
accidents nuclears de Txernò-
bil i Fukushima, respectiva-
ment, on van actuar com a
liquidadors. I el passat 21 d’a-
bril visitaren el nostre muni-
cipi per donar a conèixer les
seves vivències durant una
xerrada al Casinet organit-

zada per l’Associació de Coll-
bató per la Solidaritat. Prèvia-
ment, tots dos van ser
objecte d’una recepció a l’a-
juntament, on van ser rebuts
per l’alcalde, Ramon Ferrer,
acompanyat pel cònsol gene-
ral del Japó a Barcelona, Hi-
dehiro Tsubaki, i el delegat de
govern de la Generalitat a
Barcelona, Salvador Jorba.

Aquest passat 16 d’abril s’es-
trenava oficialment la restau-
ració de l’orgue del Palau
Güell, duta a terme als tallers
del mestre orguener Albert
Blancafort, a la nostra vila. A
l’acte —que va comptar amb

la presència del president de
la Diputació de Barcelona, Sal-
vador Esteve, i de l’alcalde de
Collbató, Ramon Ferrer— es
van interpretar diferents peces
musicals a càrrec de David
Malet.

L’orgue del Palau Güell,
restaurat a Collbató
Ja ha estat presentat l’instrument recuperat
al municipi per l’Albert Blancafort

L’experiència de 
Txernòbil i Fukushima, 
a Collbató
Dos liquidadors de les pitjors catàstrofes
nuclears registrades explicaven les seves 
vivències
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El cap de setmana del 18 al 20 maig el
nostre municipi s’omplirà amb les dife-
rents activitats que envoltaran la inaugu-
ració de l’Espai Temàtic dels Orgueners i
la celebració de la primera Fira Gastronò-
mica de Collbató. El preàmbul a les acti-
vitats previstes serà un ple extraordinari
—el divendres 18 de maig a partir de les
20.30 h— en què es farà efectiu el nome-
nament de Gabriel Blancafort com a fill
predilecte de Collbató i al qual seguirà un
pica-pica i un concert d’havaneres al Ca-
sinet —22.30 h— destinat a donar suport
a la Marató per la Pobresa que organitza
TV3.

L’endemà, dissabte 19, a partir de les
10 h, es donarà inici a la primera Fira Gas-
tronòmica de Collbató, que permetrà
gaudir —a la plaça de l’Era i a diversos res-
taurants— d’una gimcana gastronòmica,
del tast i degustació i de la fira d’exquisi-
deses de dissabte a la tarda i diumenge al
matí. Poc després, a les 10.30 h, el taller
d’orgues Blancafort serà l’espai on s’ofi-
cialitzi el reconeixement d’en Gabriel
Blancafort com a fill predilecte prèviament

a la inauguració de l’Espai Temàtic dels
Orgueners de Collbató, al costat de l’Ofi-
cina d’Informació Turística. Aquest espai
neix amb la voluntat de ser per als seus vi-
sitants una referència de l’estreta relació
que ha mantingut i manté el municipi
amb els orgues i la seva construcció. Les
activitats al voltant del nou equipament es
completaran amb el bateig del passatge
Gabriel Blancafort i un concert d’orgue a
l’església de Sant Corneli.

Activitats paral·leles
Entre altres activitats, el cap de setmana
es completarà amb propostes com el con-
curs de truites, la demostració de tall de
pernil o el concurs d’allioli —el matí de
dissabte a la plaça de l’Era— i una confe-
rència a càrrec d’Isaac Petràs sobre el
món del bolet a les 18 h i —ja el diu-
menge— amb el Mercat de la Tradició.

Collbató inaugura l’Espai Temàtic 
dels Orgueners
L’esdeveniment coincidirà 
el proper 19 de maig amb 
la celebració de la primera 
fira gastronòmica

L’Espai Temàtic dels Orgueners és un referent 
del passat i el present dels orgues i els orgueners

fo
to
: O

le
g
u
er
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er
ra
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Dins dels treballs que es duen a terme per
a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal, i amb l’objectiu de preser-
var una part fonamental del nostre
patrimoni, ja es treballa en la creació del
Pla especial de catàleg de masies i cases
rurals. El document, en el qual es recolliran
aquestes edificacions per a la seva protec-
ció, comptarà amb el suport tècnic de la
Diputació de Barcelona per a la seva redac-
ció al llarg d’aquest 2012.

Paral·lelament s’ha sol·licitat també a la
Diputació la redacció del catàleg de ca-
mins municipals de Collbató. Aquest su-
posarà un cost total de 10.500 €, dels
quals el 10% l’assumirà l’Ajuntament i el
90% la Diputació de Barcelona.

El nostre és un dels
nombrosos munici-
pis catalans que al
llarg dels darrers
anys s’han vist afec-
tats per la presència
del mosquit tigre.
Fins el moment s’ha
constatat l’alta efectivitat de la impli-
cació ciutadana a l’hora de prendre
mesures que n’evitin la proliferació.
El mosquit cria preferentment en re-
cipients petits amb aigua estancada,
motiu pel qual és important que tin-
guem especial cura amb els gerros,
plats sota testos, bidons, pots, llau-
nes, canaleres obstruïdes, safareigs o
petites basses, forats al paviment,
desguassos amb sifó, piscines buides,
etc. Concretament, pel que fa a les
piscines, sempre és millor que aques-
tes es mantinguin plenes per a evitar
petits embassaments.

Des de la Regidoria de Sanitat
se’ns recorda així que la prevenció del
mosquit tigre és feina de tots, evitant
possibles punts de cria que hi pugui
haver al nostre jardí.

La lluita 
contra el mosquit
tigre, un esforç
col·lectiu

Per la protecció de les masies i
els camins
El municipi disposarà 
d’un catàleg de masies 
i cases rurals i d’un dels 
camins municipals

El passat 23 d’abril el nostre municipi
celebrava la diada amb la presentació
del quadern Què pots fer amb ingre-
dients bàsics i amb pocs diners? Re-
ceptari d’esmorzars i de berenars, a
la qual seguia un taller de mató al
Casal d’Avis. Un any més, també es
repartiren roses a les veïnes més
grans de 80 anys.

Sant Jordi a 
Collbató
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El passat 4 d’abril l’alcalde,
Ramon Ferrer, signava amb el
diputat d’Infraestructures, Ur-
banisme i Habitatge de la Di-
putació de Barcelona, Alberto
Villagrasa, un conveni per a re-
gular el suport i l’assessora-
ment que la Diputació prestarà
a l’Ajuntament en la tramitació
d’expedients d’activitats i esta-
bliments. La voluntat del muni-
cipi amb aquesta actuació és
agilitzar els tràmits necessaris
per a l’establiment de comer-

ços i empreses per tal de pro-
moure tant la promoció de
llocs de treball com l’economia
local.

Concretament, es disposarà
d’assessorament en: la tramita-
ció dels diferents expedients; la
redacció dels models de docu-
ments; la redacció d’informes
tècnics i altres informes que s’ha-
gin d’emetre, i l’estratègia a se-
guir a l’hora de solucionar
diferents problemàtiques relati-
ves a les activitats i establiments.

Facilitant els tràmits 
de la petita i mitjana
empresa
L’Ajuntament comptarà amb 
l’assessorament de la Diputació de 
Barcelona per a la tramitació 
d’expedients d’activitats i establiments

Coincidint amb l’entrada en
vigor de la nova ordenança re-
guladora de la recollida i el
transport de residus municipals
aquest 25 d’abril, s’han donat
a conèixer les xifres de la reco-
llida orgànica durant l’any pas-
sat. Entre les dades més
destacades d’aquest primer
any d’implantació de la reco-
llida porta a porta de les frac-
cions «orgànica» i «resta» es
troba l’alta qualitat dels residus
orgànics recuperats.

Això vol dir que només el
5% dels residus dipositats com

a orgànics són impropis d’a-
questa fracció. La implantació
del «porta a porta» ha permès
paral·lelament obtenir uns
molt bons resultats pel que fa
a la recollida selectiva (orgà-
nica, paper, vidre i envasos), la
qual supera el 70% dels resi-
dus generats.

Més del 70% dels residus
es recuperen
Els resultats en xifres de la recollida 
d’escombraries durant el 2011 avalen 
la implantació del «porta a porta»

La qualitat de la
fracció «orgànica»
recollida és un

dels aspectes més
destacables
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Aquest mes de maig, entre els dies 7 i 18 concretament, podran
presentar-se ja les sol·licituds per a matricular els infants del municipi
que tinguin entre 4 mesos i 3 anys a la Llar d’Infants Municipal L’A-
bellerol. Un cop es coneguin els admesos, el període de matriculació
serà de l’11 al 15 de juny. Per a més informació sobre la matrícula
pot consultar-se el web municipal: www.collbato.cat.

El centre
La llar d’infants disposa de 7 aules i d’una capacitat per a atendre
més de 100 infants. Els diferents grups estan atesos per una educa-
dora i personal qualificat a cada dues aules. El centre disposa, a més,
dels serveis de menjador i acollida.

Places obertes a la Llar
d’Infants Municipal 
L’Abellerol
Entre el 7 i el 18 de maig poden 
presentar-se les sol·licituds per als 
infants de 4 mesos a 3 anys

L’envelliment actiu és un dels
principals objectius munici-
pals pel que fa a la gent gran
del municipi. I amb aquesta
voluntat, el proper 10 de
maig té lloc la segona de les
caminades de primavera del
cicle iniciat el passat 26 d’a-
bril. Aquesta s’emmarca dins
de les activitats que se cele-
braran, entre el 7 i el 12 de
maig, a la Setmana de la Gent
Gran (consulteu l’agenda).  

En total seran prop d’una
quinzena les activitats previs-
tes, orientades tant a l’activitat
física com a altres qüestions

com poden ser apropar els
participants a la història del
municipi, informar-los sobre
qüestions de seguretat o par-
ticipar en activitats socials com
un ball o el sopar de cloenda.

La gent gran, més activa
Al cicle de caminades de primavera ve a
sumar-se la propera celebració de la 
Setmana de la Gent Gran

Durant 
la Setmana de la

Gent Gran 
se succeiran 
les activitats 
lúdiques, 
esportives i 
socials
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El gimnàs de les antigues escoles serà
l’espai on se celebrarà el nou curs de

hip-hop. L’horari
previst serà els di-
vendres de 19.30
a 21 h. Els interes-
sats a prendre-hi
part poden am-
pliar informació a
l’ajuntament o a
la Barraka Jove.

Nou curs de
hip-hop

Torna la Cursa de l’Alba
La prova atlètica, amb un desnivell de
1.000 metres, arriba enguany a la seva
vint-i-cinquena edició

Aquest proper 13 de maig la Cursa de l’Alba arribarà al seu primer
quart de segle i ho farà amb el seu recorregut habitual, amb sor-
tida des de la piscina municipal, pujada a l’ermita de Sant Jeroni
i novament baixada al nostre municipi. En total seran 24 quilò-
metres amb un desnivell positiu de 1.000 metres i 2.000 metres
de desnivell acumulat: això fa que el recorregut sigui especialment
dur per als corredors en determinats punts.

L’exposició
Amb la voluntat de commemorar els 25 anys de l’inici de la cursa,
enguany es pot visitar al Casinet una mostra dedicada a la prova.
Aquesta exposició romandrà oberta fins el proper 12 de maig.

Des del passat 27 d’abril un
grup de joves del municipi
pren part en el curs de mo-
nitors de lleure que promou
l’Ajuntament amb la Fun-
dació Catalana de l’Esplai.
Un cop finalitzat, els parti-
cipants disposaran de la ti-
tulació necessària per a
desenvolupar professional-
ment activitats de lleure
educatiu.

Comença el curs de monitors



10 I Collbató informa Maig 2012

Que fàcil és parlar, però
quan s’està opositant a la
presidència del Govern
s’ha de tenir una miqueta
de cura, que «por la boca
muere el  pez». Com
podia dir don Mariano,
durant la campanya, que

no apujarien els impostos!!!, i després, quasi imme-
diatament, ho apugen tot, de totes les maneres
possibles, directament i indirecta, perquè no serà
que el preu de la benzina i el gasoil correspon
només al producte, els impostos que els acompan-
yen arriben al 60%, i no parlem de les pujades de
l’electricitat, gas, aigua, etc., etc. Ah!, però l’IVA en-
cara no l’han tocat... no patiu, donem-los temps,
no trigarà gaire a pujar. I si, malgrat tot, la cosa no
funciona, serà culpa de les comunitats autònomes,
faltaria més…

És trist veure com els esforços de tots plegats du-
rant anys se’n va en orris; amb una «Reforma Labo-
ral» o amb les retallades amb què, un dia sí i l’altre
també, ens ve obsequiant el Govern del PP, hem
tirat enrere trenta anys d’allò que s’anomenava
«Estat del benestar», us sona?  Que potser no ens
ho havíem guanyat?, o és que no ens ho merei-
xíem… El més fort, no obstant, és que és possible
que la cosa no s’acabi aquí: hi ha amenaces d’inter-
venir les comunitats autònomes si no compleixen…
No cal ser massa agosarat per a endevinar quina
serà una de les primeres… Només falta que el «con-
cejal del PP» digui que ens apugen l’IBI perquè no
hem fet els deures, o que sap quin és el deute a
31/12/11 i no sigui capaç de dir quin era a
31/12/10, o a 31/12/09… En fi, que tant al Sr. Rajoy
com al Sr. concejal els està creixent el nas molt més
que a Zapatero, i això que tot just comencen…

Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveus municipals
EL TURISME A 
COLLBATÓ
Els últims dos anys, el
nombre de visitants a Coll-
bató ha caigut en picat.
L’equip de govern diu que
és la crisi, com tot, però
l’any 2011 el monestir de

Montserrat, el parc natural i el funicular de Sant
Joan, per posar tres exemples pròxims, han batut
rècords de visitants. Alguna cosa falla al nostre
poble.

Entre el 2003 i el 2006, el govern del GIC va re-
vifar el turisme a Collbató: l’Oficina de Turisme es va
posar a treballar a ple rendiment, les entitats i em-
preses locals s’hi van implicar i el nombre de visitants
va créixer espectacularment en poc temps. Els equips
de govern posteriors van tirar per terra el que s’havia
aconseguit amb la seva desídia i la falta de criteris
clars, i avui el turisme està sota mínims, sense pro-
jecte ni recursos ni suport efectiu de l’Ajuntament.

Collbató té un gran potencial turístic: és a prop
d’una àrea metropolitana de quatre milions de per-
sones, a les portes d’un parc natural molt singular,
a tocar d’un centre cultural i religiós únic al món i
manté encara el regust de la història i la tradició i
un paisatge fantàstic. Cal, però, saber aprofitar
aquests recursos: posar-los en valor, adequar-los,
promoure’ls i gestionar-los de manera eficient. En
definitiva, fer un projecte turístic vàlid i treballar a
fons perquè tingui èxit.

La nostra proposta, a partir de l’experiència vis-
cuda, és recuperar Turisme de Collbató, un orga-
nisme on conflueixen institucions públiques,
empreses privades i entitats del poble, i treballar
conjuntament per tirar endavant aquesta gran
oportunitat econòmica, sumant esforços. Qui s’hi
apunta?
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

El 16 d’abril vàrem elegir
Lluís Capdevila i Esteve
com a nou president de
l’Agrupació de CDC de
Collbató. Aquest, al ma-
teix temps, va nomenar la
seva junta rectora, de
forma que l’Agrupació

compta amb una nova Directiva i Presidència, el que
ens confereix noves perspectives i una renovació
total de càrrecs.

Des de la meva posició d’exregidor i expresident
de l’Agrupació, voldria encoratjar la nova directiva
a treballar per ampliar la base de suport de CDC a
Collbató.

Aprofito també per a fer una crida a tots aquells
conciutadans que simpatitzin amb el tarannà de
Convergència que, si volen participar en la cosa pú-
blica municipal de Collbató, la millor forma d’influir
és estant a dins i no criticar-ho des de fora, que és
el més còmode; us ho diu un que ha dedicat vint
anys a ésser regidor d’aquest ajuntament, dues le-
gislatures al govern i tres a l’oposició.

Des del congrés que vàrem celebrar a Reus el
mes de març que CDC ha virat cap a la indepen-
dència i sobirania nacional de Catalunya, per un
procés de maduració. Estadísticament és a Conver-
gència on hi ha més independentistes i som nosal-
tres els que podem liderar aquest camí, amb altres
partits, naturalment, però qui pot sumar més se-
guim essent els convergents.

És senzill contactar amb qualsevol de nosaltres i
no demanem carnets, ja que molts són simplement
simpatitzants que col·laboren amb nosaltres, i assis-
tir a les reunions sempre és positiu, encara que
només sigui per curiositat.

ENRIC SERRA I ROGENT
Militant núm. 46.600
Convergència i Unió

HOMENATGE A 
GABRIEL BLANCAFORT
Collbató ret homenatge
aquest mes a en Gabriel
Blancafort, il·lustre mestre
orguener qui fundà el Ta-
ller d’Orgues Blancafort,
d’on han sortit més d’un

centenar d’orgues de nova planta i una trentena de
restauracions per a tot tipus de temples, com la ca-
tedral de Barcelona o el monestir de Montserrat,
portant així el nom de Collbató arreu del món.

Compromès amb el seu poble, al 1999 va encap-
çalar la llista electoral d’ERC de Collbató i fou regi-
dor fins la seva mort, el 24 d’agost del 2001, un
període en què deixà uns valors impregnats en
l’ADN del nostre grup, com el seny, el diàleg, el
compromís ètic i la transparència.

És per tot això que celebrem que aquest mes de
maig sigui declarat fill adoptiu de Collbató, després
que el ple ordinari del passat setembre aprovés per
unanimitat la moció d’ERC amb motiu del desè ani-
versari de la seva mort. Entre els actes d’home-
natge previstos hi haurà també la descoberta d’una
placa dedicada a Blancafort, ubicada en el passatge
entre el carrer Pau Bertran i la plaça de l’Era, al cos-
tat d’on hi ha prevista la construcció del futur Cen-
tre d’Interpretació de l’Orgue, la primera fase del
qual serà inaugurada també en aquest mateix acte
d’homenatge.

Es tracta, doncs, d’un reconeixement institucio-
nal a la seva figura com a collbatoní il·lustre, però
també a la seva trajectòria i dedicació. Perquè, des-
prés de deu anys de la seva mort, és de justícia que
l’Ajuntament de Collbató reconegui en Gabriel
Blancafort per tot allò que va fer pel nostre poble.

www.esquerra.cat/collbato

LA SEGURIDAD, UNA
PRIORIDAD
Llevamos ya varios años
viendo como roban en los
domicilios de nuestra po-
blación. En el Partido Po-
pular queremos que este
equipo de gobierno se

tome la seguridad de sus ciudadanos más en serio
e implante una policía local profesional.

Somos conscientes de que no nos sobra el dinero
y que, por número de habitantes, no es obligatoria
una policía local en Collbató, pero lo cierto es que
no podemos depender tan solo de los Mossos d’Es-
quadra, cuya comisaría más cercana se encuentra
en Martorell.

El Partido Popular está convencido de que la se-
guridad de los ciudadanos no tiene precio, con la
seguridad no se puede jugar, y seguro que se en-
contraría el presupuesto necesario recortando mu-
chos gastos superfluos.

En otro orden de cosas, me gustaría hacer pú-
blico, preguntando desde estas líneas al equipo de
gobierno, que nos explicara cómo puede ser que,
entregando el artículo de esta revista el último día,
puedan éstos hacer réplica a nuestros artículos en
la misma publicación. Nos parece que este gobierno
siempre juega con ventaja, incluso disponiendo del
contenido de los artículos de los demás partidos de
antemano.

Señores, seamos serios, esto es una revista de
libre opinión o denuncia por parte de todos los gru-
pos políticos municipales. Escriban el suyo y dedí-
quense a gobernar, que tienen mucho trabajo que
hacer.

Lorenzo García Pérez
Concejal del Partido Popular de Collbató

Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.



Tot i la incertesa provocada pels canvis me-
teorològics, la celebració de la tercera edició
de la Volta a Montserrat en BTT, «La Por-
tals», organitzada per La Taca, va aconse-
guir ser novament un èxit gràcies en bona
part als voluntaris i, entre aquests, als més
joves d’ells. La possibilitat de pluja provocà
que durant la primera jornada, el 14 d’abril,
es traslladés a la pista coberta una part im-
portant de les activitats paral·leles progra-
mades. Entre aquestes activitats destacava
la taula rodona celebrada a la Penya Blau-
grana amb la presència d’exciclistes com
Àngel Edo —homenatjat en la present edi-
ció—, Melcior Mauri, Israel Núñez, Marino
Lejarreta o Milton Ramos.

L’endemà tenia lloc la Volta a Montser-
rat, amb un recorregut de 57 quilòmetres,
de la qual sortia guanyador, per tercera ve-
gada consecutiva, Israel Núñez. La jornada
es completà amb la celebració de la peda-

lada solidària infantil, amb un recorregut de
12 quilòmetres pels voltants de Montserrat.
«La Portals» tornava així a situar Collbató,
per la seva privilegiada situació, com a re-
ferent de l’esport en el medi natural.
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Èxit organitzatiu i participatiu
de «La Portals»
La prova de BTT promoguda per La Taca va atreure un
total de 1.500 participants

Aquest proper 2 de juny la nostra vila
torna a celebrar la Festa de l’Esport i
ja s’ultimen els detalls per a una cele-
bració que té com a principal objectiu
promoure la pràctica esportiva entre
tots els ciutadans. Entre les activitats
proposades trobarem una gimcana i
diferents exhibicions esportives a la
pista coberta i la piscina municipal.

A punt la Festa de
l’Esport

«LA PORTALS» PROMOU LES VISITES A COLLBATÓ

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’interès turístic del nostre municipi entre
els participants a la prova, la Regidoria de Turisme oferia més de 1.500 packs
amb un descompte del 50% en la compra d’una entrada ordinària a les Coves
del Salnitre per a l’inscrit i la visita gratuïta al Centre d’Interpretació de l’Oli
per a l’inscrit més un acompanyant.

Israel Núñez aconseguia
la seva tercera victòria 
en el recorregut de 
57 quilòmetres



Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitats, dades generals,
tràmits en línia... i molt més, al portal web municipal: 

www.collbato.cat
I també ens trobaràs a les xarxes socials:

www.facebook.com/Collbato
www.twitter.com/collbato


