
Vuitanta-dos anys després de la seva mort,
un dels fills predilectes de la nostra pobla-
ció, Amadeu Vives, ja descansa a Collbató.
L’autor d’obres tan influents com Bohe-
mios, Maruxa o Doña Francisquita era
rebut durant dues jornades d’homenatge
celebrades els passats 20 i 21 de setembre
i que venien marcades per l’elevada presèn-
cia i seguiment per part dels veïns i veïnes.

En tot cas, també van voler ser-hi pre-
sents representants de les institucions cata-

lanes, especialment de dues de les quals
Amadeu Vives fou fundador, com són la
SGAE i el Palau de la Música – Orfeó Ca-
talà. Precisament el cor de l’Orfeó Català
va cantar en homenatge al compositor coll-
batoní. (Pàgines 4 i 5)

Gran benvinguda a 
Amadeu Vives
Des del passat 20 de setembre, les despulles del
compositor ja es troben al cementiri municipal
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El Ple Municipal dóna el seu suport a la proclamació de la consulta del 9N (Pàgina 6)

Collbató recorda 
l’incendi forestal 
de fa vint anys
(Pàgina 11)

Condicionat l’accés 
a l’escola Mansuet
(Pàgina 7)

Properament serà més senzill accedir a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ubicada
a l’edifici del consistori collbatoní i,
d’altra banda, disposarem d’un servei
renovat per a facilitar l’obtenció d’in-
formació i la gestió de tràmits als ciu-
tadans i ciutadanes. Per tal de fer-ho
possible es treballa en l’adequació de
la sala cultural, que serà reconvertida
en l’espai que ocuparà l’oficina.
Paral·lelament s’hi desenvoluparan al-
tres petites actuacions. (Pàgina 7)

Es renova 
l’Oficina 
d’Atenció al
Ciutadà de 
l’Ajuntament

El cor de l’Orfeó Català,
fundat per Vives, va tenir
un paper destacat durant

l’homenatge
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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
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 octubre 2014

Fins el diumenge 19 
d’octubre
Exposició «1994: estiu de foc»
CASAL DE CULTURA

Dissabte 4 d’octubre
De 17 a 20 h
Fira d’entitats
EXTERIOR CASAL DE CULTURA I 
PASSEIG MANSUET

Diumenge 5 d’octubre
Caminada popular 4.000 Peus i gent
gran

Divendres 10 d’octubre
19 h: Conferència «Bosc, societat i
foc»
20.30 h: Projecció documental 
1994: estiu de foc
CASAL DE CULTURA

Dissabte 11 d’octubre
17 h: Presentació projecte «MeFiTu»
20.15 h: Projecció documental 
1994: estiu de foc

De 17 a 21 h
Ball d’avis
CASINET

A partir del dimarts 14
d’octubre i fins el dimarts
16 de desembre
De 16.30 a 18 h
Taller «Cuidem els qui ens cuiden»
SALA PORTALS

Dissabte 18 d’octubre
22 h 
Primer cicle de concerts «Que soni la
soca»
Artistes transgènics i de proximitat
Preu: 3 € (entrada + consumició)
CASINET

Diumenge 19 d’octubre
Mercat de la Tradició

Dilluns 20 d’octubre
19 h
Collbató Negre
Presentació literària a càrrec de Josep
Camps i Claudio Cerdán
CASAL DE CULTURA

Dimarts 28 d’octubre
9.30 h
«L’art de repartir el pastís»
Quines coses podem canviar de la nostra
economia domèstica per reduir despeses
CASAL DE CULTURA

Divendres 31 d’octubre
De 17 a 20 h
Castanyada, tallers, música, castanyes
TERRASSA EXTERIOR CASAL DE 
CULTURA

D’octubre a desembre
Tallers de formació ocupacional per a
joves i dones:
-Ajudant de cambrer
-Auxiliar de jardineria
-Auxiliar de comerç i atenció al públic
-Carnet de manipulador d’aliments
-Certificat de carretoner
-Tallers de recerca de feina

Comiat al rector de la parròquia de
Sant Corneli
Mossèn Josep Aguilar Campdepadrós, rector des de fa sis anys de
la parròquia de Sant Corneli de Collbató, ha deixat el seu càrrec
per traslladar-se a les parròquies de Begues i de Torrelles de Llo-
bregat. Entitats del municipi li van fer un comiat el passat mes de
setembre. El seu lloc l’ocupa mossèn Bernat Martorell, fins ara
rector de Monistrol.

Collbató vol recuperar la tradició
del cant coral
Es busquen cantaires per a crear una nova coral al municipi. La in-
tenció és recuperar la tradició que va engegar a Collbató l’antiga
coral La Falguera. Els assajos es farien els dijous a partir de les 22
h. Les persones interessades a participar-hi poden posar-se en con-
tacte amb Montserrat Baró enviant un correu electrònic a l’adreça
mbarop@telefonica.net.



Collbató informa Octubre 2014 I 3

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

Recentment, a Collbató hem aconseguit

satisfer alguns dels deutes històrics que

manteníem amb nosaltres mateixos: l’arri-
bada de les restes d’Amadeu Vives, la
inauguració del Casal de Cultura o la
recuperació de la festivitat de Sant
Corneli per a la celebració de la Festa
Major en són, probablement, els exemples

més propers en el temps. Però no són els

únics: anteriorment, hem gaudit de la po-

sada en marxa del Casinet en la seva nova

etapa, i en un futur immediat disposarem

d’una Oficina d’Atenció Ciutadana més

adequada a les necessitats de la població.

Un dels propòsits personals amb els

quals iniciava aquesta legislatura era el de

fer possible que alguns dels principals pro-

jectes municipals que es mantenien enca-

llats quedessin resolts. Perquè només
posant el punt i final a propostes que
restaven encara sense resoldre po-
drem afrontar un futur amb noves
fites que siguin igual o més engrescadores

que les que ja hem assolit.

Ens trobem en un moment,

com a municipi, profundament

il·lusionant. Al llarg de les passa-

des dècades hem consolidat el

nostre creixement i desenvolu-

pament urbà, i en aquesta legis-

latura hem resolt una part

destacable dels projectes que les

exigències del dia a dia o diver-

sos problemes administratius ha-

vien deixat sense tancar. No ha
estat, en tot cas, senzill de fer en un
moment en què la conjuntura provo-
cada per la crisi econòmica no sem-
blava la més adequada.

Els comptes públics es troben sanejats.

Un nombre destacat de projectes pendents

es troba ja enllestit. Els serveis a les perso-

nes, especialment aquells que afecten els

sectors més febles de la nostra població,

es troben garantits. Per tots aquests mo-

tius, ara és quan podem tornar a pujar
un esglaó més que ens porti a autoim-
posar-nos nous reptes per als propers

anys. I des d’aquesta perspectiva ja treba-

llem actualment des de l’Ajuntament.

Collbató està preparat per a assumir

nous reptes de futur i per a fer-ho, a més,

posant la nostra ambició com a únic límit

a marcar-nos.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Ara ens trobem
en un moment, com a

municipi, profundament
engrescador

Editorial

Collbató es posa al dia
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Amadeu
Vives ja és
a Collbató
La participació ciutadana
als actes d’homenatge va
marcar la rebuda de les
restes del compositor

Des d’aquest passat dia 20 de setembre,
les restes d’un dels fills més il·lustres del
municipi, Amadeu Vives, ja descansen al
cementiri municipal de Collbató. D’a-
questa manera es posa el punt i final a un
periple que s’iniciava en el moment de la
seva mort l’any 1932 a Madrid i amb el
seu enterrament al cementiri de Montjuïc
tot i l’oferiment que realitzà l’alcalde d’a-
quell moment de portar les restes de Vives
a la nostra vila.

Com no podia ser d’una altra manera,
la música va ser protagonista dels diversos
actes d’homenatge que van acompanyar
l’arribada de les despulles del compositor.
Aquests s’iniciaven a les 11 h amb el con-
cert que oferia l’Orfeó Català, del qual fou
fundador Amadeu Vives, a la parròquia de
Sant Corneli.

Ja al migdia tenia lloc la presentació de
l’espai memorial Amadeu Vives al cemen-
tiri municipal, amb la presència de l’alcal-

dessa, Ana Úbeda, la presidenta del Palau
de la Música – Orfeó Català, Mariona Ca-
rulla, el president de la SGAE a Catalunya

i Balears, Ramon Muntaner, el director de
l’Àrea de Música de l’Institut Català de les
Empreses Culturals de la Generalitat, Al-
bert Bardolet, i el president de la Diputació
de Barcelona, Salvador Esteve. Un cop re-
budes les despulles al cementiri, el cor de
l’Orfeó Català tornà a intervenir; en aquest
cas, acompanyats d’alumnes de primària
de les escoles del municipi.

L’Orfeó Català i la SGAE
van tenir representació

durant els actes
commemoratius



Collbató informa Octubre 2014 I 5

Una mostra per a descobrir 
el mestre
Els actes d’homenatge es perllongaven du-
rant el vespre, en primer lloc, amb la inau-
guració de la mostra «Instants d’història
per a descobrir Amadeu Vives», al Casal de
Cultura. Aquesta exposició ha estat creada
amb la intenció que una part del seu con-
tingut passi a quedar instal·lada definitiva-
ment al recentment inaugurat casal per tal
que aquest sigui també un punt de record
del mestre.

La jornada es tancava amb la representa-
ció al Casinet de l’opereta Bohemios en ver-
sió teatral i per a piano. Amb la voluntat de
fer que hi pogués assistir el màxim públic
possible, l’entrada tenia un descompte per
a persones en situació d’atur, jubilades o
menors de 16 anys. L’endemà, 21 de setem-
bre, tenia lloc una segona representació.

Tot i que els actes d’homenatge ja han
finalitzat a la nostra població, aquests con-
tinuaran durant els propers mesos. Entre
les activitats programades cal destacar

dues representacions: la de Bohemios el 4
de maig de l’any vinent al Palau de la Mú-
sica i, el dia 6 de maig, la de Canciones epi-
gramáticas al Petit Palau.

Al llarg dels dos dies
d’homenatge es

representava Bohemios
en la seva versió teatral

i per a piano

Foto: Maria Gallardo de la Torre
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Collbató mostra el seu suport a la consulta del 9N
Els grups municipals del PSC, CiU, GIC i ERC aprovaven una moció 
en aquest sentit al ple municipal

Aquest passat 22 de setembre, el Ple Mu-
nicipal de l’Ajuntament de Collbató do-
nava el seu suport a la convocatòria de la
consulta del proper 9 de novembre sobre
el futur polític de Catalunya. El consistori
collbatoní mostrava així el seu suport, a tra-
vés d’una moció presentada conjuntament
pels grups municipals de PSC, CiU, GIC i
ERC i que rebé l’únic vot en contra per part
del regidor del PP. En tot cas, prèviament a
la votació d’aquesta moció, el ple s’iniciava
amb una aprovació important com era la
del compte general corresponent a l’any
2013. El tancament dels comptes públics
de l’any passat fou aprovat amb els vots a
favor de l’equip de govern, del PSC i de
CiU i l’abstenció de la resta de represen-
tants municipals. El mateix resultat obtenia
l’aprovació d’una modificació de crèdit del
pressupost d’enguany.

Altres punts del 
debat
El debat municipal continuava amb l’apro-
vació de la proposta de delegació a favor
de la Junta de Govern Local de la compe-
tència relativa a la declaració de compati-
bilitat personal, amb els vots a favor de
l’equip de govern, el vot en contra dels tres
regidors del GIC i les abstencions d’ERC i
el PP. Finalment, foren dos els punts que no

aconseguiren ser aprovats: d’una banda es
rebutjava la moció del GIC relativa a la re-
tribució de Sorea pel servei de subministra-
ment d’aigua potable, tot i rebre el suport
del regidor popular, atesa l’abstenció d’ERC
i el vot contrari del PSC i CiU; de l’altra, l’e-

quip de govern es mostrava contrari a l’a-
provació d’una moció del PP per a instar
l’Ajuntament del Bruc a mantenir vigilada
i neta la zona de descans de la benzinera
de l’A-II, una desaprovació a la qual se su-
maren els altres grups a l’oposició.

Ciutadania i institucions
s’uneixen en la celebració 
de la Diada

La passada celebració de la diada nacional
de Catalunya de l’Onze de Setembre unia
l’acte institucional i les reivindicacions de
la societat civil en un programa únic con-
feccionat per la secció local de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i l’Ajuntament.
Els actes programats tenien lloc, en tot
cas, el 10 de setembre per tal de facilitar
als ciutadans la participació en la V de la
Diada. A Collbató la commemoració pro-
gramava l’acte institucional amb els repre-
sentants municipals i la baixada de torxes.
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Millora l’accés a
l’escola Mansuet
Els treballs 
desenvolupats 
s’inscriuen dins del Pla
de Barris que es duu 
a terme al municipi

Coincidint amb l’inici del curs escolar,
el Pla de Barris, el projecte municipal
dedicat a la millora integral dels diver-
sos nuclis de la població, ha centrat els
seus esforços en l’entorn de l’escola
Mansuet: concretament, s’ha procedit
a la finalització de les voreres del carrer
Montjuïc que permeten l’accés a l’es-
cola. D’aquesta manera, els alumnes i
les seves famílies han vist com es facili-
ten els seus desplaçaments a peu per
la zona.

L’atenció ciutadana, més 
accessible
Aquest mes d’octubre està prevista l’entrada en 
funcionament de la nova Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC)

Aquest mes està prevista l’entrada en ser-
vei de la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament a la planta baixa
de la casa consistorial. En concret, es pro-
cedeix a l’adequació de la sala cultural per

tal que desenvolupi aquestes funcions a
més de disposar d’una sala per al jutge de
pau. L’obra, que s’acompanyarà de l’habi-
litació d’un bany públic i de la reforma dels
vestidors de la Guàrdia Municipal, tindrà

com a principals objectius millorar l’ac-
cessibilitat i optimitzar els recursos que
l’OAC ofereix a la ciutadania.

Més enllà del seu trasllat físic, l’ofi-
cina també es reestructurarà per a mi-
llorar el servei que ofereix a la
ciutadania, a les empreses i a les enti-
tats i associacions. La finalitat de l’OAC
és resoldre qualsevol necessitat infor-
mativa, consulta o tramitació adminis-
trativa i esdevenir la porta d’entrada a
l’Ajuntament. Així, el servei es marca
com a prioritats informar, iniciar les tra-
mitacions que calgui i resoldre tots els
dubtes que es generin.

L’OAC té la finalitat
de resoldre qualsevol
necessitat informativa,
consulta o tramitació

administrativa
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Les coves del Salnitre
comencen el curs
A les activitats ofertes per a joves i infants
d’arreu de Catalunya s’afegeix enguany
una proposta de visita sensorial 
i emocional

Les coves del Salnitre són també una de les eines educatives amb
què compta la nostra població. Cada curs, nombrosos alumnes
d’escoles de diferents punts de Catalunya s’hi apropen per conèi-
xer diversos aspectes d’aquest recorregut de 400 metres per l’in-
terior de la muntanya de Montserrat. Enguany són quatre els blocs
temàtics en els quals s’emmarquen les activitats programades: les
coves, la geologia, el medi natural i social i Collbató. D’aquesta
manera s’ofereix als joves visitants un total de nou propostes dife-
renciades que van des de l’exploració històrica de les coves a una
aproximació a la figura d’en Mansuet.

Enguany, a les diferents activitats que s’organitzen a l’entorn de
les coves se suma «Movem-nos Montserrat endins», una proposta
que combina txacres i consciència a la natura. Els participants, se-
guint els ritmes de les diferents músiques que es proposen, poden
experimentar canvis de percepció sensorial i emocional relacionats.
Se’n pot consultar més informació a l’Oficina de Turisme, situada
a la plaça de l’Era.

«Movem-nos Montserrat endins» inclou
aspectes del moviment amb centres

d’energia i les caminades

L’Oficina de Turisme amplia 
l’horari d’atenció
El punt d’atenció als visitants o als veïns i veïnes que
volen prendre part en les activitats relacionades amb el
nostre patrimoni amplia aquest curs el seu horari: en
concret, l’oficina obrirà també els diumenges de 9 a
14.30 h.

A l’Oficina de Turisme ja es treballa en els preparatius de la
propera Fira de Nadal, amb la selecció de parades i la progra-
mació de les diferents activitats. Per aquest motiu, des de l’O-
ficina es convida totes les entitats i les persones voluntàries
que hi vulguin participar a posar-se en contacte amb aquest
punt d’informació.

S’inicien els preparatius
de la Fira de Nadal

Millores per a potenciar
turísticament els 
mercats

Aquest mes d’octubre han començat al mercat dominical uns
treballs dirigits a fer-ne més atractives les parades, així com
activitats lúdiques per tal d’augmentar-hi el nombre de visi-
tants. Està previst millorar-hi la senyalització indicant la ubi-
cació de les parades i els serveis a més dels accessos a punts
d’interès. També es preveu habilitar-hi una zona on hi haurà
l’Oficina de Turisme i un punt de descans en el qual s’oferiran
activitats que aniran a càrrec dels mateixos paradistes, que
podran promocionar així els seus productes.

Respecte al Mercat de la Tradició, es treballa per tal que es-
devingui una fira mensual d’artesans i brocanters singular en
la qual els visitants puguin trobar productes derivats d’antics
oficis a més de degustacions i tallers demostratius. Cada mes
es desenvoluparà al voltant d’un eix temàtic concret i es con-
vidarà a participar-hi entitats socials i culturals.



Collbató informa Octubre 2014 I 9

Fanals fotovoltaics per 
a il·luminar el municipi
L’accés per a vianants de la Font del
Còdol i la parada de bus de La Fumada
són els espais on s’han instal·lat 
els dispositius

Dues zones que fins al moment mancaven d’il·luminació, com són
l’accés per a vianants de la Font del Còdol i la parada de bus de La
Fumada, han incorporat recentment fanals fotovoltaics. Entre les
principals característiques d’aquests dispositius destaca el seu cost
energètic zero.

L’energia que fan servir
aquests quatre fanals és la
solar, mitjançant un mòdul fo-
tovoltaic i una bateria solar
d’alta qualitat de gel instal·lats
a la part superior del bàcul.

Un nou sistema 
informàtic millora la
consulta del registre 
de la deixalleria
El nou sistema permet als tècnics 
municipals consultar en qualsevol 
moment les entrades realitzades

Des d’aquest mes de setembre, la deixalleria municipal disposa
d’un nou sistema informatitzat de control de les entrades de re-
sidus per part dels seus usuaris. En concret, aquest control es re-
alitza a través d’una tauleta tàctil que registra de manera
immediata les dades en el servidor. D’aquesta manera, els serveis
tècnics municipals poden conèixer al moment el nombre d’en-
trades efectuades i la seva tipologia, a més de la bonificació de
què gaudirà cada ciutadà.

Nous carnets
Coincidint amb aquesta novetat, han entrat en vigor uns nous
carnets de la deixalleria, tot i que els models antics continuen vi-
gents. Les persones que vulguin rebre bonificacions per l’ús de la
deixalleria han de disposar necessàriament d’un d’aquests car-
nets, que poden sol·licitar-se a l’ajuntament.

Aquests fanals tenen
un cost energètic

zero en el seu
funcionament

habitual



GOBIERNEN PARA
COLLBATÓ
En el pasado pleno todos
los partidos menos el PP
votaron a favor de una
moción con el objetivo de
apoyar la consulta separa-
tista, una consulta que no

tiene cabida en la legalidad democrática porque no
se trata de un problema de democracia, ya que ésta
no se entiende sin el respeto a las leyes con las que
nos dota. Esta consulta que pretende separarnos no
cabe ni en la Constitución ni en el Estatut.

Utilizar esta ley para hacer un referéndum inde-
pendentista vulnera el art. 122 del Estatut,  el cual
establece que las consultas deben realizarse sobre
competencias de la Generalitat. Pero además esta
ley pretende llamar «consultas no refrendarias» a lo
que en realidad es un referéndum.

Pero lo más curioso es que algunos digan que el
derecho a decidir sirve para todo pero, sin embargo,
la propia ley prohíba preguntar sobre impuestos o
sobre recortes.

El PP está en contra de esta «falsa consulta», por-
que el PP está a favor de la democracia, del estado
de derecho, de la convivencia y del futuro. Y sobre
todo, queremos ser catalanes, españoles y europeos.

Y lo peor es que apoyaron esta moción y votaron
en contra (el PSC y CiU) a una moción presentada
por el PP en la que pedíamos que el Ayuntamiento
de Collbató instara al del Bruc a limpiar la zona de
camiones, cuyas basuras hacen que el barrio de Can
Dalmases se haya convertido en el «vertedero par-
ticular» de la población vecina.

Una vez más, el equipo de gobierno de Collbató
demuestra su poca sensibilidad ante las necesidades
y preocupaciones reales de sus vecinos.

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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AMADEU VIVES, A
COLLBATÓ
L’homenatge de Collbató
a Amadeu Vives, que el 20
de setembre va tenir la
seva jornada històrica amb
l’arribada al poble de les
seves despulles, ha estat el

resultat d’un treball col·lectiu. Aconseguir tancar el
camí d’una idea que fa molts anys que es va posar
a sobre de la taula i en què han participat diferents
persones, entitats i governs municipals, i fer-ho de
forma molt digna, ha estat possible perquè s’ha
mantingut el caràcter col·lectiu de la iniciativa.

Collbató s’ha reivindicat així davant tota Cata-
lunya —des de la normalitat institucional, política,
social i ciutadana— com una comunitat digna, que
recorda la seva història, la seva gent, i que sap pro-
jectar-la cap a les noves generacions. Som cons-
cients que la figura d’Amadeu Vives no és objecte,
en aquests moments, d’un coneixement massiu de
la població catalana; però la feina feta ens permetrà
redescobrir el seu llegat, preservar-lo i oferir-lo a
totes aquelles persones que ens visitin.

També forma part de les responsabilitats de go-
vern preservar el nostre patrimoni humà i cultural i
fer-ho amb dignitat. No és habitual que institucions
com l’Orfeó Català – Palau de la Música, la SGAE,
l’Escola Superior de Música de Catalunya o la Di-
putació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
fixin la mirada en un poble petit. I és excepcional
que totes s’uneixin i ens vulguin acompanyar, en
persona, en un projecte cultural impulsat des de
Collbató.

No caurem en l’autocomplaença: reivindiquem
aquest trosset d’història que ha acabat bé i que hem
construït entre tots i totes.

Agrupació Socialista de Collbató

LA UNITAT D’UN POBLE
El poble de Collbató acull
persones de diferents pro-
cedències, però totes elles
comparteixen la mateixa
terra, la nostra llar. El parai-
gua d’ideologies és variat,
arrelades durant anys i ma-

durades durant la democràcia que va néixer després
d’anys de dictadura. Darrerament, la nostra forma
de vida ha sofert molts canvis, així com la forma de
comprendre el món. Les formes polítiques clàssiques
ja no funcionen a l’hora de governar un país: l’única
política possible és la d’escoltar la veu del poble. Per
això s’han de crear nous mecanismes per a fer una
política que encaixi en l’engranatge actual.

La veu del poble aquest Onze de Setembre ha
estat la del dret a decidir per obtenir una voluntat.
Durant molts anys s’han fet promeses al poble ca-
talà, se li han exigit sacrificis i, a canvi, només ha ob-
tingut fum. Fins ara, la ciutadania ha confiat en
polítiques que afirmaven que serien profitoses per al
nostre país, Catalunya. Ha arribat el moment de
prendre un rumb diferent, ja que les altres vies s’han
esgotat.

Per tot això, cal unir les nostres forces, cercar al-
ternatives polítiques que donin resposta i aportin so-
lucions per a aquests canvis que esdevindran en un
període imminent. I el poble també haurà d’estar
unit, i per això cal que confiïn en els equips de go-
vern i treballin plegats per afrontar les noves realitats.
Més que mai, el GIC vol treballar en aquest sentit i
demanar la unitat del poble i de la resta de partits
del municipi. És molt important l’opinió del poble de
Collbató, que serà la que comptarà per a seguir en-
davant amb aquesta gran empresa, Catalunya.

Grup d’Independents de Collbató
facebook.com/gic.collbato

www.collbatogic.org

CONSTRUIREM UN
NOU PAÍS, TAMBÉ DES
DELS MUNICIPIS
Quan escrivim aquestes
ratlles, pendents que el
president Mas signi el de-
cret que desenvoluparà la
Llei de Consultes, apro-

vada la setmana passada per una àmplia majoria
dels nostres representants al Parlament de Cata-
lunya un cop comprovada la seva constitucionalitat
pel Consell de Garanties Estatutàries, i en l’expec-
tativa que la maquinària de l’Estat es posi en marxa
per aturar-ne el desenvolupament i evitar que el
poble de Catalunya es pronunciï sobre el seu futur,
no podem estar-nos de dir que, més enllà del com-
pliment de la legalitat, que ja s’escatirà quines vies
té, les normes, lleis i constitucions han d’ajustar-se
a la voluntat del poble, i no a l’inrevés. Per això la
gent de Convergència som i serem en aquelles
mostres de disconformitat que, ordenadament i pa-
cífica, previsiblement s’aniran convocant tant a ni-
vell local com nacional, i encoratgem els nostres
amics i simpatitzants que, amb ànim serè, unit, ale-
gre i combatiu, com diu el poeta, se sumin a aques-
tes mostres. Tot està encara per fer, i per a fer-ho
possible cal posar-s’hi amb esperit renovat de relleu
tot mantenint els rumbs marcats malgrat les difi-
cultats. En aquesta línia, volem celebrar, tot fent-la
pública, la votació unànime de l’assemblea local de
CDC de la nostra candidata a alcaldessa de Coll-
bató, Maria Teresa Casanovas, que encapçalarà la
llista que pel maig es presentarà a les eleccions mu-
nicipals, i ens fa molt de goig de convocar-vos a la
seva presentació pública el proper 19 d’octubre a
les 11 del matí al Casinet, on ens acompanyarà en
Josep Rull.

Agrupació Convergència Collbató

EL 9N S’APROPA
L’Onze de Setembre ha
tornat a ser històric; un cop
més hem demostrat la ca-
pacitat que tenim els cata-
lans de mobilitzar-nos per
dir al món que volem deci-
dir el nostre futur i cons-

truir un nou país. Ja el vespre abans, a Collbató es va
organitzar una multitudinària marxa de torxes per la
independència que reuní centenars de veïns pels car-
rers del Casc Antic. I per la Diada, novament, ens mo-
bilitzàrem desplaçant-nos amb autobusos al tram 39
de la històrica V.

Poc després vam tenir l’acord parlamentari per a
aprovar, amb una àmplia majoria, la Llei de Consul-
tes. Com en altres ajuntaments, a Collbató també
vam aprovar una moció de suport a la convocatòria
de la consulta del 9N, en la qual ens comprometem
a col·laborar com a institució en la seva celebració.
Aquest acord es va produir amb una majoria amplís-
sima: 10 dels 11 regidors del consistori.

El següent pas, la convocatòria de la consulta per
part del president Mas. Probablement (en el moment
d’escriure aquest article encara no ha passat), el go-
vern espanyol presentarà un recurs al Tribunal Cons-
titucional i aquest, probablement també, anul·larà la
consulta.

Però la voluntat de decidir continuarà present; cap
tribunal ni cap jutge ens farà canviar la nostra volun-
tat. El Parlament català, en el seu dia, ja es va declarar
sobirà, i ara la tardor es presenta moguda i apassio-
nant, ja que en els propers mesos s’accelerarà el que
es coneix com «el procés». Des d’ERC estem conven-
çuts que hem de votar, i el nostre compromís és oferir
tota la nostra estructura al servei de la campanya del
«SÍ/SÍ», l’opció de vot que ens farà independents.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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Des d’aquest passat 20 de setembre, el
servei de biblioteca situat al Casal de
Cultura ha ampliat el seu horari d’aten-
ció al públic: en concret, actualment
està a disposició dels usuaris els dime-
cres i dissabtes al matí, de 10 a 14 h, i
de dilluns a divendres a la tarda, de 16
a 20.30 h.

D’altra banda, aquesta primera set-
mana d’octubre comencen vuit cursos
diferents per a adults al recentment
inaugurat casal. Aquests ofereixen
principalment formació en idiomes a
través de tres cursos d’anglès, dos de
francès i un taller de llengua catalana.
Les propostes formatives es comple-
ten amb dos cursos d’informàtica.

El Casal de 
Cultura amplia
horaris i oferta

Una visió àmplia dels incendis 
del 1994
Dins de les Jornades Europees de Patrimoni, Collbató
programa «1994: estiu de foc. Més enllà de les flames; 
la cultura al descobert»

Des del 26 de setembre i fins al proper 19
d’octubre, el Casal de Cultura acull la mos-
tra «1994: estiu de foc. Més enllà de les
flames; la cultura al descobert» amb motiu
dels 20 anys transcorreguts des d’un dels
estius més virulents pel que fa als incendis
forestals a Catalunya. L’exposi-
ció, que ha estat organitzada
pel Centre Muntanyenc i de
Recerques Olesà amb el suport
dels ajuntaments d’Olesa i
Collbató, no serà, en tot cas,
l’única activitat programada en
aquest sentit.

El divendres 10 i el dissabte
11 d’octubre tindran lloc a la
nostra població unes jornades
de reflexió i debat durant les
quals es tractaran diferents as-
pectes dels incendis forestals.
La primera d’elles inclourà una

conferència a càrrec del naturalista Martí
Boada i la segona, la presentació del pro-
jecte «MeFiTu», de la Fundació Pau
Costa. L’exposició es troba inscrita dins
del programa de les Jornades Europees
de Patrimoni a Catalunya.

La mostra
es completarà amb

dues jornades
dedicades a la

reflexió i al debat

Més de 600 participants en una nova edició 
de la Collbatonina
La cursa va incloure una prova en què els participants 
van recórrer 15 km per la falda de la muntanya 
de Montserrat

El passat 20 de setembre es va celebrar una
nova edició de la Collbatonina, una cursa
atlètica que cada any supera les xifres de
participació. Enguany s’hi van inscriure un
total de 623 corredors, més de la meitat
dels quals van optar per apuntar-se a una
nova prova de 15 km que sortia de Coll-
bató, feia un recorregut per la part sud-oest
de la falda de la muntanya de Montserrat
fins arribar al Bruc i tornava després al lloc
de sortida. La Collbatonina ha aconseguit
un nou reconeixement i ha passat a formar
part del circuit de curses de muntanya d’A-
didas – El Corte Inglés.



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
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La festa major més participativa
Collbató recuperava enguany la festivitat
de Sant Corneli com a data per a la cele-
bració de la Festa Major del municipi, i el
canvi aconseguia el seu principal objectiu
de comptar amb un nombre més elevat de
participants que la celebració de l’agost de
les darreres dècades. Entre els actes que
assolien una presència més important de
públic destacava l’actuació del mag Lari,
qui va congregar més de 1.000 persones
a la pista coberta Martí Gil, o el Swing-Jazz
& Gintònics, que n’aplegà 250 a l’ermita
de la Salut. De la mateixa manera, cal sub-
ratllar el rècord de participants assolit per
la baixada de trastos. El programa de la
Festa tingué també alguns dels seus mo-
ments culminants amb el correfoc, el ball
amb l’orquestra Swing Latino, l’actuació
castellera, el concert d’havaneres o la jor-
nada dedicada a la nostra gent gran.

Entre els participants en la celebració, en
aquesta ocasió Collbató comptava amb
una delegació de Cazères que va ser aco-
llida en diverses llars d’integrants de l’as-
sociació per a l’agermanament creada
recentment.

Per aconseguir que la celebració esti-
gués a l’alçada de les expectatives, va ser
novament imprescindible la participació
activa de les associacions i entitats de la
població així com el suport constant de la
brigada, tècnics municipals, Guàrdia Mu-
nicipal i de Protecció Civil.


