
El nou Casal de Cultura de Collbató s’o-
brirà al públic aquest proper dissabte 5 de
juliol en el marc d’una jornada plena d’ac-
tivitats per a nens i grans que vol celebrar
el lliurament als veïns i veïnes d’un nou
equipament. Aquest nou espai suposarà
una millora notable en els serveis culturals
de què disposa el nostre municipi.

L’edifici acollirà la Biblioteca Municipal,
el Casal d’Avis, una sala d’actes amb capa-

citat per a 100 persones i un espai poliva-
lent per a exposicions, entre altres serveis.
(Pàgines 4 i 5)

Casal, ara sí!
Aquest proper 5 de juliol l’equipament obrirà les seves 
portes amb la celebració d’una jornada festiva
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Obertes les inscripcions per a participar en els casals d’estiu (Pàgina 9)

S’obre el concurs
fotogràfic per al 
calendari 
municipal 2015 
(Pàgina 6)

Arriba la nit més
curta de l’any
(Pàgina 11)

Serà el 20 de setembre d’enguany
quan, finalment, les despulles del mes-
tre Amadeu Vives retornin a la nostra
vila, el municipi que el va veure néixer.
Amb aquest motiu, ja s’ultimen els de-
talls dels esdeveniments que tindran
lloc al voltant d’una data tan assenya-
lada i en què prendran part les institu-
cions que ell va ajudar a fundar, com
la SGAE o l’Orfeó Català. Des de la co-
missió ciutadana que treballa en l’ela-
boració del programa d’actes
d’homenatge a la figura de Vives, ja
s’avança que aquest s’estendrà al llarg
del 2014 i del 2015. (Pàgina 7)

El retorn 
d’Amadeu
Vives ja té
data

Al llarg de la
jornada inaugural

es programaran diferents
activitats a l’entorn

del casal
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Disseny, continguts i impressió
Quid Comunicació, SL

D.L. B-23138-96
Publicació impresa en paper ecològic

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
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària Igualada 

93 472 91 40
Hispano Igualadina 93 804 44 51
Hospital Martorell 93 774 20 20
Oficina de turisme 93 777 90 76

667 56 27 16
Oficina Correus Collbató 93 777 06 33 
Parròquia de Collbató 93 777 01 36
Parròquia del Bruc 93 771 00 04 
Repsol Gas (averies) 901 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, El Bruc i Esparreguera        

659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

Emergències
Ambulàncies i emergències mèdiques

112
Bombers de Collbató 112
Bombers de la Generalitat 112
Emergències 112
Guàrdia Municipal de Collbató 670 20 14 20
Mossos d’Esquadra 112

Centres educatius
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

Agenda juny · juliol 2014

Divendres 6, 13, 20 i 27
de juny
18 h
Taller d’herbes remeieres
ANTIGUES ESCOLES

Divendres 6, 13 i 20 de
juny
De 16.30 a 17.30 h
Taller de música per a nadons
de 5 a 18 mesos

De 17.45 a 18.45 h
Taller de música per a nadons
de 18 mesos a 3 anys
LLAR D’INFANTS L’ABELLEROL

Jornades solidàries
Dissabte 7 de juny
19 h
Conferència-col·loqui Xernòbil i
recollida d’aliments

Diumenge 8 de juny
10 h
Mercat solidari i recollida 
d’aliments

Dissabte 14 i 
diumenge 15 de juny
Dissabte: de 17.30 a 21 h
Diumenge: de 10 a 13.30 h i
de 18 a 20 h
Exposició treballs cursos adults
CASINET

Diumenge 15 de juny
De 8 a 14 h
Mercat de la Tradició

De 10 a 13.30 h
Trobada de puntaires
JARDINS DE CAN ROGENT

Dijous 19 de juny
19 h
Presentació del llibre Off the
record, amb l’escriptor Xavier
Gual
MOLÍ DE L’OLI

Dissabte 21 de juny
12.30 h
Concert final de curs EMMC
CASINET

Nit de l’esport: «Esportbató»
2014

Dilluns 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
Flama del Canigó

Dissabte 5 de juliol
Inauguració del Casal de 
Cultura

21 h
Sopar de la parròquia i ball
PLAÇA DE L’ERA

Trobada de puntaires als jardins de
Can Rogent
El proper dia 15 de juny, Collbató acollirà una trobada de puntaires
en la qual està prevista la participació de prop de 200 persones. Els
jardins de Can Rogent seran l’escenari d’aquesta celebració que co-
mençarà a les 10 h i finalitzarà a les 13 h. Durant la jornada es sor-
tejarà una polsera feta amb punta de coixí.

Exposició dels cursos i tallers per a
adults
El cap de setmana del 14 i 15 de juny el Casinet acollirà una mostra
dels treballs realitzats pels alumnes dels cursos i tallers per a adults.
La inauguració serà dissabte 14 de juny a les 17.30 h, i l’exposició
es podrà visitar el mateix dissabte fins a les 21 h i diumenge de 10
a 13.30 h i de 18 a 20 h.
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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

RAMON FERRER JANÉ 
Primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Organització 
Interna, Promoció Econòmica
i Comerç, Territori i 
Urbanisme i Turisme
ferrerjr@collbato.cat  

CONCEPCIÓ ALSINA
SOLÉ 
Regidora d’Educació, 
Seguretat Ciutadana 
i Sostenibilitat 
alsinasc@collbato.cat

Equip de govern

ANA ÚBEDA VÁZQUEZ
Alcaldessa i regidora 
d’Hisenda
ubedava@collbato.cat 

MERCÈ DEDEU RIBERA 
Tercera tinenta d'alcalde i
regidora d’Atenció
Ciutadana, Comunicació
i Espais Públics
dedeurm@collbato.cat

Finalment, a partir d’aquest proper 5 de

juliol, Collbató disposarà d’un Casal de

Cultura que ens permeti ampliar la vida

cultural del municipi fins a posar-la a l’al-

çada de les expectatives i aspiracions de la

població. La rehabilitació de l’edifici no ha

estat un procés senzill ni immediat, però

amb la seva culminació assumim un
dels compromisos que adquiríem a l’i-
nici d’aquesta legislatura i que, a nivell
personal, era una obligació autoimpo-
sada per al meu mandat.

El creixement en nombre d’habitants de

la nostra vila i la voluntat que aquest es
vegi reflectit en un increment de la
quantitat i qualitat de serveis que s’o-
fereixen ens ha portat a treballar per
disposar de nous equipaments. A nivell

cultural, no fa tant de temps que hem re-

cuperat el Casinet amb una programació

estable en la qual trobem mostres, repre-

sentacions teatrals, xerrades i conferències

o cinema, entre altres esdeveniments. I ara

hi sumarem, amb el Casal, el que haurà de

ser el primer referent cultural

de la vila.

No voldria deixar de fer es-

ment del lloc de trobada que

també suposarà aquest nou

espai per a la nostra gent gran.

El nou casal d’avis ha de signi-

ficar una important millora en

la qualitat del lleure i de les ac-

tivitats formatives que es duen

a terme per a un segment cada

cop més important de la nostra

ciutadania. Estic plenament conven-
çuda que cobrirà amb escreix totes les
seves necessitats. 

Un dels reptes que ens hem marcat d’as-

solir des de l’Ajuntament per als propers

anys és aconseguir fer un salt tangible en

la qualitat de vida de què gaudim a Coll-

bató. I aquesta fita passa necessàriament

per posar a disposició de la ciutadania més

i millors serveis. No és una fita senzilla en

un moment com l’actual, en què la crisi

econòmica no facilita propostes amb

aquest nivell d’ambició. Però per sobre

d’aquestes dificultats hem situat, i tenim
la voluntat de continuar situant, el
nostre compromís de servei públic
amb la ciutadania.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Un dels reptes
de l’Ajuntament és

aconseguir fer
un salt tangible en la
qualitat de vida de

la població

Editorial

El moment del Casal
de Cultura
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El nou Casal de Cultura
obrirà les seves portes 
el 5 de juliol 
L’equipament acollirà la biblioteca municipal, el casal
d’avis, una sala d’actes i espais per a exposicions 
i reunions

El dissabte dia 5 de juliol, coincidint amb el
primer cap de setmana del mes, obrirà al
públic el nou Casal de Cultura de Collbató.
Es tracta d’un equipament modern i fun-
cional que, juntament amb el Casinet, vol
convertir-se en el centre de les activitats cul-
turals del municipi.

L’edifici compta amb una superfície cons-
truïda de 2.000 metres quadrats i acollirà
diversos serveis adreçats a la ciutadania. Un
d’ells serà la biblioteca municipal, que, amb
el seu trasllat, passarà a formar part de la
Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona. L’equipament també inclourà el
Casal d’Avis Sant Corneli, una sala d’actes
amb capacitat per a 100 persones, i un
espai polivalent que inclou una zona per a
exposicions, una aula equipada amb ordi-
nadors i una altra que es podrà utilitzar per
a fer-hi tallers i altres activitats. El nou Casal
de Cultura ha suposat una inversió d’1,9
milions d’euros.

Edifici sostenible
Amb l’objectiu de reduir la despesa ener-
gètica i el seu impacte mediambiental, s’ha
adequat el Casal de Cultura per convertir-
lo en un equipament sostenible: així, durant
la segona i tercera fases de les obres s’hi ha
instal·lat plaques solars d’escalfament d’ai-
gua i plaques fotovoltaiques per a la pro-
ducció d’energia elèctrica. També compta
amb un nou sistema de lluernaris i finestrals
per a l’aprofitament de la llum natural i un
dipòsit de recollida d’aigua de pluja per al
reg del jardí que envolta l’edifici.

El nou equipament
ha suposat una inversió

d’1,9 milions d’euros
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El 5 de juliol, jornada de 
portes obertes
El dia 5 de juliol està previst celebrar l’ober-
tura del Casal amb diverses activitats adre-
çades a gent de totes les edats: hi haurà
jocs per als infants, una sessió de cinema i,
al vespre, un tast de concerts amb música
a la fresca.

Un equipament al servei 
de les persones
Des de l’Ajuntament de Collbató es vol
convertir el nou equipament en un espai
de trobada al voltant de la cultura en el
qual tindran cabuda tot tipus d’activitats i
al qual podran accedir totes les entitats del
municipi. La intenció és que l’obertura del

Casal de Cultura, amb la col·laboració de
les associacions locals, els veïns i el món
educatiu, permeti fer un salt qualitatiu en
l’oferta cultural de Collbató.

El Casal, cosa de tots!
L’equipament vol convertir-se
en el centre de les activitats

culturals del municipi
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Un any més, torna el concurs fotogràfic
destinat a escollir les imatges que il·lustra-
ran el calendari que editarà l’Ajuntament
per al 2015. En aquesta ocasió, coincidint
amb el trasllat de les despulles d’Amadeu
Vives a Collbató, s’ha proposat dedicar el
calendari de l’any vinent al compositor
collbatoní.

Les persones interessades a participar-hi
tindran temps per a presentar les seves
obres fins al 26 de setembre de 2014.
Aquestes hauran de ser en horitzontal i
tenir unes mides de 15.5 x 14 cms. En-
guany s’allarga la data de lliurament amb
la intenció que es puguin incloure en el
concurs les imatges dels actes que s’orga-
nitzaran al mes de setembre per rebre les
despulles d’Amadeu Vives a la seva locali-
tat natal. 

Un cop finalitzat el termini de presenta-
ció de fotografies, aquestes seran exposa-
des al públic i posteriorment se’n triaran
un total de dotze que configuraran el ca-
lendari de l’Ajuntament de Collbató per a
l’any 2015.

El calendari del
2015 serà un 
homenatge 
a la figura 
d’Amadeu
Vives
Les imatges escollides
seran les guanyadores del
concurs fotogràfic que 
s’organitza anualment per
configurar el calendari 
municipal

Les darreres dades comarcals referents a
l’atur, fetes públiques el passat mes de
maig, situen el nostre municipi com la
segona població del Baix Llobregat on
més llocs de treball s’han creat entre l’a-
bril de 2013 i el de 2014. En concret, en
aquest període d’un any, l’atur ha baixat
un 10,4% a la nostra població, poc
menys que a Sant Climent de Llobregat,
on aquesta taxa es reduí en un 10,7%.
Pel que fa al nombre total de persones
que es troben a la recerca d’una feina,
aquest suposa l’11% de la ciutadania,
molt per sota de la mitjana comarcal,
que assoleix el 15,8%.

Collbató, entre els municipis on més baixa
l’atur en un any 

El termini per a presentar
les fotografies a concurs

finalitzarà el 26 de setembre

El mercat dels diumenges 
incorpora 14 noves parades
Aquest mes de juny es fa efectiva l’ampliació del mercat
amb la col·locació dels nous punts de venda

Amb la voluntat d’ampliar l’oferta comer-
cial amb què compta el nostre municipi,
aquest mes de juny es fa efectiva l’amplia-
ció del mercat no sedentari que cada diu-
menge visita Collbató. En total seran 14 les
noves parades que s’instal·laran un cop re-
solt el concurs per a l’ampliació promogut
des del consistori. No s’ha aconseguit, en
tot cas, cobrir el total de 23 parades que
s’oferien, ja que, tot i que s’han presentat
més de cinquanta propostes, no tots els
sectors de venda inclosos al concurs, com
l’agricultura ecològica, han rebut ofertes.

Per a la concessió de les noves parades
s’han tingut en compte criteris com que
aquestes oferissin una estètica atractiva per
al turisme, la qualitat de la presentació, l’a-
tenció al client o la qualitat dels productes.
L’objectiu últim és donar un nou impuls al
mercat un cop transcorreguts quinze anys
des de la seva posada en marxa.

El mercat rep un nou impuls
després dels quinze anys
transcorreguts des de la

seva creació
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El 20 de setembre Collbató rebrà les 
despulles d’Amadeu Vives 
L’Ajuntament organitza un seguit d’activitats per a 
homenatjar el compositor i fundador 
de l’Orfeó Català Collbató ja coneix la data en què les des-

pulles del compositor Amadeu Vives seran
traslladades al cementiri local: serà el dia
20 de setembre, quan se celebrarà un acte
d’enterrament que comptarà amb la par-
ticipació de l’Orfeó Català, del qual Ama-
deu Vives va ser fundador.

L’Ajuntament portava uns mesos treba-
llant i fent els tràmits necessaris per a
aconseguir el trasllat de les restes mortals
del compositor des del cementiri de Mont-
juïc, de Barcelona, a la seva localitat natal.

Homenatge a Amadeu Vives
Durant el que resta d’aquest any 2014 i
part del 2015 s’organitzaran un seguit
d’activitats per a homenatjar Amadeu
Vives a partir de la tasca realitzada a través
de la comissió creada amb aquest objectiu
i oberta a la ciutadania. Hi ha prevista una
actuació del cor de la Passió d’Esparre-
guera, que interpretarà algunes peces del
compositor collbatoní, un concert d’orgue,
una exposició i conferències sobre l’obra
escrita del compositor. 

L’enterrament de les
despulles comptarà amb la

participació de l’Orfeó Català
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Collbató es va sumar a
la celebració del Clean
Up Day
Un grup de voluntaris van participar-hi 
retirant residus d’algunes zones boscoses
del municipi

El passat dissabte dia 10 de
maig es va celebrar el Clean Up
Day, una activitat destinada a
sensibilitzar la població de la
importància de reduir el nom-
bre de residus abandonats a la
natura i en altres espais públics.

Un grup de voluntaris del
municipi van participar en la
campanya retirant residus de
plàstic, vidre, paper i cartró de
la zona verda de Can Dalmases
situada entre l’avinguda Pierola
i el carrer Querol, i del bosc que

es troba al costat de l’escola La
Salut. Els residus recollits es van
classificar i es van traslladar a la
deixalleria municipal.

La Unió Europea ha concedit
un milió d’euros a la Diputa-
ció de Barcelona per a desti-
nar-los a la protecció de la
Muntanya de Montserrat i el
seu entorn contra els incen-
dis. En concret, aquesta
quantitat s’invertirà en la

contractació de personal de
neteja i en l’increment de les
pastures de vaques. Amb
aquestes dues actuacions es
pretén evitar ja no tant l’apa-
rició de possibles focs com la
seva propagació, ja que els
experts coincideixen que és
la millor manera d’evitar els
efectes devastadors dels in-
cendis. Aquest projecte no
només afecta directament el
parc natural, sinó que afec-
tarà també setze municipis
de quatre comarques dife-
rents; entre ells, Collbató. La
superfície total que es veurà
afectada per aquest projecte
de prevenció davant dels in-
cendis forestals serà de
42.500 hectàrees.

Un milió d’euros dels fons
europeus per a protegir
Montserrat contra 
els incendis

Foto: gencat.cat

La campanya
volia sensibilitzar
la població de la
importància de

reduir el nombre
de residus

abandonats a la
natura

Al llarg d’aquest 2014 el
consistori disposa del servei
d’una empresa dedicada al
seguiment, control i lluita
contra plagues urbanes com
poden ser rates, paneroles o
mosquits tigre. Aquesta tre-
balla directament sobre el
clavegueram i als equipa-
ments municipals a través de
diverses actuacions de trac-

tament periòdic. En tot cas,
si els veïns i veïnes del muni-
cipi constaten alguna inci-
dència relacionada amb
l’aparició d’aquests animals
se’ls convida a comunicar-ho
a l’Ajuntament: aquest do-
narà avís a l’empresa encar-
regada del servei, la qual
procedirà a actuar sobre el
focus detectat.

L’Ajuntament anima la 
ciutadania a notificar 
possibles plagues
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L’escola municipal de música prenia
part aquest passat 6 d’abril en el IV
Concert de Joves Pianistes de la Sala
Piano, celebrat a la masia de la Gar-
riga de Castelladral amb la presència
d’estudiants de 18 escoles de música
de municipis de la Catalunya Central.
Les interpretacions van estar acom-
panyades per a l’ocasió pel treball de
l’il·lustrador de Navàs Valentí Gubia-
nas: així, mentre s’interpretaven les di-
verses peces programades, Gubianas
va pintar un piano de principis del
segle passat.

L’escola de música
participa en el IV
Concert de Joves
Pianistes de la Sala
Piano

Obertes les inscripcions als 
casals d’estiu
Ja es poden realitzar les corresponents ins-
cripcions per a prendre part en l’estada
d’estiu a l’escola Mansuet i al casal d’estiu
programat per D8N8 a l’escola La Salut. La
primera d’aquestes propostes, que es des-
envoluparà del 25 de juny a l’1 d’agost,
està dirigida a infants de 3 a 12 anys i tin-
drà una especial preocupació per cons-
cienciar els participants sobre la
importància dels espais naturals i la seva
preservació. Per la seva banda, la proposta
de D8N8 es divideix entre el casal per a in-
fants de 3 a 14 anys —amb tallers, ball o
esports, entre altres activitats— i el Dance
Summer Camp per a joves de 10 a 16

anys, que se celebrarà al juliol. Per a més
informació pot consultar-se el web muni-
cipal, collbato.cat.

Un taller per a experimentar
en família
Els passats dies 8, 15 i 22 de maig la llar
d’infants municipal L’Abellerol celebrava el
taller «Experimentem en família», destinat
a promoure el vincle afectiu entre pares i
fills d’una manera lúdica i educativa. La
proposta estava oberta, al llarg de les tres
sessions programades, a infants d’1 a 3
anys. Els pares i mares participaven junta-
ment amb els seus fills en les dues prime-
res sessions, mentre que l’última estava
exclusivament dedicada als progenitors.



LA UNIÓN EUROPEA
Hablar de Europa es ha-
blar de presente y futuro.
Todos somos conocedores
de la influencia de las nor-
mas y directivas proceden-
tes del Parlamento
Europeo: una influencia

directa, por pertenecer a la Comunidad Europea, y
que  aumentará, pues los estados han compren-
dido que para competir en el mundo actual, donde
el poder lo ejercen grandes países que conforman
núcleos de actividad económica y productiva, diná-
micos y sostenidos por una misma legislación,
como son China, Estados Unidos, Rusia o la India,
esta estructura es la Unión Europea, que ejerce
como gobierno común. Es la encargada de proveer
de un marco legal a todos los países integrantes y
no solo en el ámbito de la política monetaria (que,
por cierto, nos ha dado apoyo para iniciar la salida
de la actual crisis económica). Este marco legal,
cada día, se incrementará por la propia necesidad
de ser un ente competitivo en el mercado global,
armonizando todas las legislaciones de los países
pertenecientes a este estado europeo y marcando
las líneas de las políticas productivas y comerciales
comunes, ofreciendo así un verdadero ente frente
a otras economías.

Estas líneas han empezado por armonizar el mer-
cado interior de los países pertenecientes, pero,
cada vez más, se está utilizando esta unidad para
la defensa de los intereses particulares de los países
miembros, entendiendo que estos intereses son fa-
vorables para el conjunto de la comunidad y la de-
fensa de ese interés que pudiera parecer privativo
de un país pero que ha pasado a ser de interés de
todos; y, por tanto, la defensa de esa actividad se
ejerce desde Europa.
Lorenzo García
Regidor-portavoz PPC Collbató

Portaveus municipals
Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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PATRIMONI NATURAL
Collbató té un dels seus
valors més importants en
la riquesa natural del seu
entorn. Aquest fet, que
valorem tots els veïns i veï-
nes del municipi, és un pa-
trimoni col·lectiu que hem

rebut de les generacions anteriors i que tenim el
compromís de cuidar i millorar, si és possible, pels
nostres fills i néts.

Cada any, amb l’arribada de les primeres calors,
entrem en aquell temps en què cal extremar la vi-
gilància de tots i totes. El número del passat mes
de maig d’aquesta revista, Collbató Informa, expli-
cava que l’Administració municipal ja té en marxa
el pla de manteniment i vigilància de les parcel·les
buides amb risc d’incendi forestal (PLANET); els
Bombers de Collbató també fan la seva feina, però
i la nostra?

Convé estar alerta, posar-hi tots els sentits i la res-
ponsabilitat per mantenir nets els boscos i alertar
davant de qualsevol circumstància de risc que de-
tectem. Aquest exercici de responsabilitat col·lectiva
és una de les millors inversions que tenim a les nos-
tres mans com a ciutadans. Hem crescut molt en
habitants els darrers anys, però els més antics en-
cara recorden els incendis de fa unes dècades com
experiències a no recuperar.

Tots els veïns i veïnes gaudim de l’entorn privile-
giat del Parc Natural de Montserrat, fent esport,
passejades per la muntanya, amb la canalla. Les ad-
ministracions ja fan la seva feina, no costa gaire
posar-hi el nostre gra de sorra; els milers de veïns
de Collbató som la millor garantia per al nostre pa-
trimoni natural.

Agrupació socialista de Collbató

TRES MUSEUS, TOTS
TANCATS
A Collbató hi ha tres es-
pais museogràfics que
mostren el patrimoni local.
El més gran és la col·lecció
«Coses del Poble», al pis
superior de la casa consis-

torial. Ara fa 40 anys que es va crear; té unes 1.700
peces representatives de la vida agrícola tradicional
de Collbató. Un segon equipament és el Molí d’Oli,
que l’Ajuntament va decidir deixar fora de servei i
convertir en una petita exposició sobre l’activitat oli-
varera. El tercer és l’Espai dels Orgues, a la plaça de
l’Era, que recull peces vinculades a l’artesania dels
tallers d’orgues.

Avui dia, tots tres estan tancats. El consistori ha
mostrat un gran interès per inaugurar equipaments
i un interès nul per mantenir-los. La cultura, a Coll-
bató, no té un projecte que determini quins espais
museístics hem de tenir i en quines condicions. Pa-
trimoni oblidat, malaguanyat, que acumula pols i
tèrmits. Per acabar-ho d’adobar, l’Ajuntament ha
acceptat per fi acollir les restes d’Amadeu Vives,
però ha fet un projecte ple de fastos sense pensar
ni un moment a crear un espai dedicat a la figura
del músic, que en mostri la vida i obra de manera
permanent...

Ja fa anys que el GIC va presentar un projecte per
a aglutinar els diferents museus i unir-los físicament
al conjunt de la plaça de l’Era – Molí d’Oli, per dotar
el poble d’un centre d’interpretació del patrimoni
modern, dinàmic, que actuï com a dinamitzador tu-
rístic i econòmic local. Naturalment, la proposta
(amb el disseny arquitectònic dels espais) no ha
estat mai considerada per l’equip de govern, sim-
plement perquè prové de l’oposició.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

EL CASAL «PUNT I 
SEGUIT»
Després de 22 anys veu-
rem acabat el Casal. Des
que se n’iniciaren les
obres, la política, la socie-
tat, l’economia i, sobretot,
l’urbanisme han canviat

molt. Aquest mes de juliol veurem no solament aca-
bades les obres sinó l’acolliment de diverses activi-
tats, alegria que serà completa quan el CAP també
estigui integrat en l’edifici del Casal.

La trajectòria d’aquesta obra ha estat un despro-
pòsit del qual, subsidiàriament, ens hem de sentir
tots víctimes i responsables i que, sortosament, ha
finalitzat.

Si avui dia iniciéssim una obra d’aquesta índole
totes les instàncies tècniques i administratives ens
requeririen —és a dir, no podríem construir sense
fer primer— l’ordenació del sector.

El sector no és poca cosa, pel que suposa de co-
hesió i centralitat urbanística de Collbató en un
nucli antic, administratiu, comercial i de serveis; no
solament per la importància de l’edificació, sinó
també per la importància del que l’envolta: jardins
de Can Rogent, nucli antic, el Castell, franges ver-
des... però sobretot, la conciliació, l’encontre entre
la història i la modernitat de Collbató.

Creiem que ara, d’acord amb els temps actuals,
abans d’intervenir a pedaços i en sentits diversos,
hauríem de fer una planificació global. Amb la sa-
tisfacció de la inauguració del Casal, dels serveis de
biblioteca i del casal d’avis, des de Convergència
Democràtica de Catalunya treballarem perquè el
CAP arribi a la seva nova ubicació i també per un
pla director que ordeni coherentment la conciliació
entre el Collbató antic i el modern.

Ens alegrem pels nous serveis que estem a punt
de reestrenar.
Agrupació local CDC

FEM BALANÇ
Tot just queda un any per
a les properes eleccions
municipals. Ja hem passat
tres quartes parts de la le-
gislatura, un bon moment
per a fer un balanç de la
feina feta fins ara. Des del

primer moment ens vam marcar tres objectius:
Primer, ens vam proposar influir al màxim per in-

tentar que les nostres propostes es portessin a
terme. En alguns casos va ser fàcil, ja que a l’acord
de govern PSC-CIU van copiar literalment algun
punt del nostre programa. En d’altres no tant, com
proposar la redacció d’un ROM amb l’objectiu d’un
ajuntament més transparent, o plantejar millorar la
participació ciutadana en el POUM, per exemple.

Un segon objectiu era fer d’altaveus dels nostres
veïns i entitats, traslladant-ne les queixes o propos-
tes, ja sigui a través de precs o preguntes al ple o
interpel·lant directament els regidors: una tasca im-
prescindible com a grup de l’oposició que som.

Finalment, hem fet i farem tot el possible perquè
Collbató s’impliqui en el procés nacional que estem
vivint. Per això, hem impulsat mocions per a adhe-
rir-nos a l’AMI, per a declarar-nos territori català
lliure o per a donar suport a la consulta del 9 de no-
vembre, per citar alguns exemples. 

Durant el proper any seguirem treballant en
aquesta línia, realitzant una oposició constructiva.
Tenim per davant un any apassionant, en el qual
tenim un gran repte com a país, i els ajuntaments,
de ben segur, haurem de tenir un paper molt im-
portant per a assolir-ho. Des d’ERC ens comprome-
tem a fer tot el que estigui al nostre abast perquè
Collbató tingui un paper actiu en aquest moment
històric.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org



Els collbatonins i collbatonines de més
edat han estat protagonistes al llarg de les
passades setmanes, d’una banda, amb la
celebració de la Setmana de la Gent Gran
i, de l’altra, amb la cloenda del cicle de ca-
minades que se’ls dedica anualment. Pel
que fa a la setmana d’activitats programa-
des, del 5 al 10 de maig, aquestes han in-
corporat —a més d’activitats físiques
incloses també al programa de l’«Esport-
bató», activitats culturals o tallers— dues

sortides: una excursió pel terme municipal
i una visita a les mines de carbó de Cercs.

Les caminades
El cicle de caminades es tancava aquest 21
de maig amb una passejada per Sant Frui-
tós de Bages, acompanyada d’un especta-
cle d’animació i el lliurament de diplomes
per als participants.
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El proper dissabte 21 de juny Collbató
homenatjarà els millors esportistes lo-
cals de la temporada en la Nit de l’Es-
port. Hi haurà un guardó per al millor
jugador de cada entitat i el premi Es-
portbató 2014 per al considerat millor
esportista local. El lliurament es farà
durant la celebració d’un sopar popu-
lar que està previst que comenci a les
21 h. Al preu de 9 euros, els assistents
gaudiran d’un menú amb espirals a la
bolonyesa, fricandó de vedella amb
rovellons, vas de gelat i, per a beure,
vi i aigua. En finalitzar hi haurà ball i
coca i cava per a tothom. Els interes-
sats poden adquirir els tiquets a qual-
sevol de les entitats esportives del
municipi o al mateix ajuntament.

El 21 de juny
torna la Nit
de l’Esport
Durant l’acte 
es lliurarà el premi 
Esportbató 2014, 
un guardó que vol 
reconèixer el millor 
esportista local

La nostra
gent gran, 
protagonista

Per Sant Joan arriba la Flama
del Canigó
El proper 23 de juny la Flama del Canigó
arribarà a Collbató. Els nens i nenes d’en-
tre 7 i 14 anys que vulguin acompanyar-la
en el seu recorregut cal que facin la ins-
cripció el dissabte 14 de juny de 12 a 13 h
a Cal Tutor; en total, seran quaranta els
que hi podran participar. El foc sortirà de
l’ermita de la Salut i finalitzarà el seu tra-
jecte a la plaça dels Bombers, on s’encen-
drà el pebeter i, posteriorment, la foguera.
Durant l’acte també es preveu la lectura
del manifest i una ballada de sardanes. A

continuació s’iniciaran els actes de celebra-
ció de la revetlla de Sant Joan: hi haurà un
sopar popular a les 22 h a la plaça de l’Era
a un preu d’11.50 € i després, ball fins ben
entrada la matinada.
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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

Punt final a
l’«Esportbató»
2014
La Cursa de l’Alba i la 
primera Marató de 
Montserrat suposaven 
el tancament del programa 
de promoció d’activitat 
física a l’aire lliure

La celebració, el passat 11 de maig, de la
Cursa de l’Alba, acompanyada enguany
per la que ha estat la primera edició de la
Marató de Montserrat, organitzades per
l’associació excursionista 4000peus, marca-
ven el punt final del programa «Esportbató
Saludable al Medi Natural». Al llarg d’un
mes, aquesta iniciativa municipal ha pro-
gramat un centenar d’activitats físiques a
l’aire lliure —com ara fitness, iniciació al
running, tai-txí i hip-hop— que han permès
iniciar nombroses persones en la pràctica
de l’activitat física.

Paral·lelament, també han rebut una no-
table acollida les diverses xerrades que es
programaven dins de l’«Esportbató» en-
torn de qüestions com les patologies de l’a-
parell locomotor i la nutrició esportiva.
Actualment ja es treballa, per a l’any vinent,
en la idea de promoure un conjunt d’acti-
vitats similar al que en aquesta ocasió ha
constituït la iniciativa esportiva a l’aire lliure.

La Cursa de l’Alba i la Marató de
Montserrat
Pel que fa estrictament a la celebració de la
Cursa de l’Alba i de la Marató de Montser-
rat, aquestes dues proves convertien un
cop més la nostra població en un referent
per als corredors de muntanya. Per tal de
fer possible el bon funcionament de l’esde-

veniment, es va comptar amb la presència
de cent cinquanta voluntaris que van col·la-
borar en tasques tan fonamentals com són
l’assistència als 11 punts d’avituallament
dels dos circuits o la senyalització de les
rutes.

Les diferents activitats
d’iniciació a l’activitat física
han tingut una molt bona

recepció per part dels
participants


