
Ja es troba tot enllestit perquè Collbató
doni el que serà la benvinguda i, alhora,
l’últim comiat al qui
ha estat un dels fills
predilectes de la po-
blació. Les restes mor-
tals d’Amadeu Vives
seran, finalment, di-
positades aquest proper 20 de setembre
al cementiri municipal. Per tal de comme-
morar aquest esdeveniment seran diver-

ses les activitats que es duran a terme en-
torn de la figura del compositor.

Entre els moments
més destacats s’es-
pera que estigui la
participació del cor
de l’Orfeó Català,
fundat en el seu mo-

ment per Vives, que participarà amb la
seva música durant els actes programats.
(Pàgines 4 i 5)

L’Amadeu Vives retorna a
Collbató
Des d’aquest proper dia 20 de setembre, les despulles
del mestre descansaran al cementiri municipal

Collbató informa
Revista d’informació local

Setembre 2014

Prop d’un miler d’estudiants comencen el curs 2014/2015 al nostre municipi (Pàgina 16)

Comença el curs 
a l’escola de música
(Pàgina 14)

Tot a punt per a la
Festa Major 2014
(Pàgina 19)

Dos són els projectes per a millorar les
possibilitats dels collbatonins i collba-
tonines d’inserir-se al món laboral que
es posen en marxa amb l’inici de curs.
Els joves i les dones, com a col#lectius
que tradicionalment més dificultats tro-
ben, són els dos segments de la nostra
població als quals es dirigeixen aques-
tes iniciatives. La voluntat última és que
els participants disposin de l’assessora-
ment i de la formació que els permetin
trobar el seu propi espai en el mercat
laboral tot i les dificultats que aquest
travessa ara per ara. (Pàgina 13)

Buscant 
facilitar la 
inserció laboral

El cor de l’Orfeó Català
participarà activament en

els actes d’homenatge
al mestre

A l'interior, 

programa 

d'activitats 

del curs 

2014-2015
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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 setembre · octubre 2014
Dimecres 10 de setembre
20.30 h: Acte institucional
Baixada de torxes amb motiu de la
Diada nacional
RACÓ DEL PONIS

21.30 h: Baixada de torxes des del 
Pujolet fins a la rotonda sota l’ajuntament

Dijous 11 de setembre
Diada

Del divendres 12 al dimarts
16 de setembre
Festa Major de Sant Corneli

Dissabte 13 de setembre
De 17 a 21 h
Ball del casal d’avis
CASINET

Dissabte 20 de setembre
V Collbatonina

Dissabte 20 de setembre
11 h: Concert de l’Orfeó Català a 
l’església de Sant Corneli
12 h: Acte d’enterrament de les 
despulles d’Amadeu Vives. Parlament de
les autoritats. Cant de comiat de l’Orfeó
Català i el cor de nens de l’Escola de
Música de Collbató
21 h: Representació al Casinet de 
l’opereta Bohemios, d’Amadeu Vives, 
en versió teatral i per a piano i amb la 
participació de la soprano Íngrid Ustrell,
la soprano Vanessa Villanueva, el baríton
Dani Casas, altres solistes i el Cor de la
Passió d’Esparreguera
ACTES D’HOMENATGE A AMADEU VIVES

Diumenge 21 de setembre
18 h
ACTES D’HOMENATGE A AMADEU VIVES
Representació al Casinet de l’opereta 
Bohemios, d’Amadeu Vives, en versió 
teatral i per a piano i amb la participació
de la soprano Íngrid Ustrell, la soprano
Vanessa Villanueva, el baríton Dani
Casas, altres solistes i el Cor de la Passió
d’Esparreguera
CASINET

Diumenge 21 de setembre
Mercat de la Tradició

Divendres 26 de setembre
Inauguració de l’exposició 
«1994-2014: Més enllà de les flames,
la cultura al descobert»
Fins el 12 d’octubre
CASAL DE CULTURA

Dissabte 27 de setembre
De 22.30 a 24 h
Primer cicle de concerts
Jazz amb la Companyia Llibert 
Fortuny – Jordi Matas
CASINET

Diumenge 28 de setembre
Recollida de donatius per l’alzheimer
RAMBLA MANSUET

Dissabte 4 d’octubre
Fira d’entitats

Diumenge 5 d’octubre
Caminada popular de 4000peus

Grup de suport a les persones 
cuidadores
Aquest proper mes d’octubre es posa en marxa un grup de suport
a totes aquelles persones que tenen al seu càrrec i són responsables
de la cura d’una persona dependent. El grup, promogut pels Serveis
Socials municipals, comptarà amb la presència d’una psicòloga i es
trobarà, a partir del 14 d’octubre, els dimarts de 16.30 a 18 h.

Ampliació d’activitats i horaris del
Molí de l’Oli
Aquest proper 14 de setembre, a les 13 h, s’inaugura la nova con-
figuració del Centre d’Interpretació de l’Oli de Collbató. Actualment
és un espai turístic i cultural únicament obert a visites concertades.
A més de la millora de la visita i la personalització d’aquesta dins de
l’oferta turística local, s’afegirà la possibilitat de visitar-lo en un horari
estable amb la possibilitat de poder adquirir productes de l’entorn
agrícola pròxim i de referència. El Molí romandrà obert al públic tots
els divendres, dissabtes, diumenges i festius. El seu horari d’estiu
serà de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h i el d’hivern, de 10 a 14 h i de
17 a 19.30 h. Més informació al Molí o a l’Oficina de Turisme.



Collbató informa Setembre 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

Comencem un nou curs donant continuï-
tat a les que han estat les principals lí-
nies d’actuació en les polítiques
municipals durant l’anterior. Especial-

ment, m’agradaria apuntar a l’inici de les

obres de restauració de la xarxa de distribu-

ció d’aigua i d’asfaltat en una part del Bosc

del Missé. Més enllà de la millora que sig-

nifica per si mateixa aquesta actuació,

també és un exemple del treball que es

porta a terme des de l’Ajuntament.

En el marc de les actuacions de contenció

en la despesa, aquestes obres es financen

íntegrament a través de l’aportació econò-

mica de SOREA i permeten, a més d’una

millora en la mateixa xarxa de subministra-

ment, l’asfaltat d’uns carrers on calia

aquesta intervenció. D’aquesta manera, el
treball municipal ha consistit a aprofi-
tar l’oportunitat que se’ns oferia per a
portar més enllà la intervenció. O, dit

d’una altra manera: allò que en un principi

consistia simplement en una substitució de

canonades ha estat transformat en un pro-

jecte més proper a les necessitats

reals de la urbanització.

Així entenem avui dia a
Collbató la feina de l’Adminis-
tració: davant la dificultat per a

disposar de recursos, treballem

en el màxim aprofitament dels

que es posen al nostre abast.

No voldria oblidar en aquest

inici de curs un altre aspecte fo-

namental per al municipi com és

el nostre projecte educatiu. Nova-

ment, seran prop d’un miler els joves i in-

fants que desenvoluparan a la nostra

població la seva educació obligatòria, a la

qual se sumarà la guarderia municipal, l’es-

cola de música i les nombroses propostes

formatives que neixen de les entitats i asso-

ciacions. Entre tots oferim la que sens
dubte és una magnífica proposta edu-
cativa per a formar les collbatonines i
collbatonins del futur.

Finalment, cal destacar que aquest serà

un inici de curs diferent al d’anys anteriors:

recuperem la nostra Festa Major de Sant

Corneli com a principal celebració del mu-

nicipi. Us animo a aprofitar aquesta opor-

tunitat participant activament en una festa

que és, en definitiva, la celebració de per-
tànyer al nostre municipi.

Visca Collbató!

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Davant la dificultat
per a disposar

de recursos, treballem
en el màxim aprofitament

dels que es posen
al nostre abast

Editorial

Un nou inici
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Tot a punt per a rebre l’Amadeu 
Entre els actes commemoratius del trasllat de les seves despulles destaca 
un concert de l’Orfeó Català

Vuitanta-dos anys després de la seva mort
a Madrid, les restes del compositor Ama-
deu Vives descansaran, finalment, al poble
on va néixer al 1871, Collbató. Serà el pro-
per 20 de setembre quan les despulles del
mestre siguin traslladades de manera de-
finitiva al cementiri municipal, i, per tal de
commemorar aquest esdeveniment, s’han
programat una sèrie d’activitats que han
estat organitzades per una comissió ciuta-
dana creada amb aquest objectiu i en la
qual prenien part la Societat General
d’Autors i Editors, l’Orfeó Català – Palau
de la Música Catalana i l’Ajuntament de
Collbató.

Els actes de rebuda
El programa institucional s’iniciarà el ma-
teix dia 20 a les 11 h amb el concert que
oferirà l’Orfeó Català a l’església de Sant
Corneli, durant el qual interpretaran peces
escrites per Vives.

Seguidament, tots els collbatonins i coll-
batonines estan convidats a participar en
l’acte d’homenatge que se celebrarà al ce-
mentiri municipal a partir de les 12 h, amb
la presentació de l’espai memorial Amadeu
Vives, i durant el qual també es podrà es-
coltar la música del cor de l’Orfeó Català.

Ja a la tarda, a partir de les 19 h, s’inaugu-
rarà al Casal de Cultura una exposició al
voltant de la figura d’en Vives, i la jornada
es tancarà a les 21 h amb la representació
de l’opereta Bohemios en versió teatral i
per a piano al Casinet. L’obra es tornarà a
interpretar l’endemà a les 18 h.

La ciutadania està
convidada a participar en

l’homenatge que tindrà lloc
al cementiri municipal el

dia 20 de setembre

Més actes d’homenatge
En tot cas, Collbató no serà l’únic punt en el qual es recordarà la figura d’A-
madeu Vives amb motiu de la seva arribada. Prèviament, el 13 de setembre,
el Teatro de la Zarzuela de Madrid serà l’escenari de la representació de Ma-
ruxa a càrrec de l’Orquesta de la Comunidad de Madrid i el cor del mateix te-
atre. El programa d’activitats es perllongarà també durant el 2015: així, el 4
de maig es representarà Bohemios al Palau de la Música Catalana, i dos dies
després es podran escoltar al Petit Palau les seves Canciones epigramáticas.
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Vives a Collbató

La història d’un retorn ajornat
El mestre Amadeu Vives i Roig mor a Ma-
drid el 2 de desembre de 1932. En aquell
moment, l’Ajuntament de Collbató tras-
llada a la família del compositor el seu ofe-
riment perquè el cos de Vives descansi al
cementiri municipal, però el fill del mestre
contesta a través d’una carta al consistori
agraint el gest però refusant l’oferiment

atès que l’Ajuntament de Barcelona li havia
expressat el mateix desig.

No serà, doncs, fins l’any 2000 quan co-
menci a fer-se realitat aquest retorn: és lla-
vors quan un grup d’excantaires de l’Orfeó
Català constaten la situació d’abandona-
ment en què ha quedat la tomba d’en
Vives un cop desapareguts tots els seus
descendents. Per tal de preservar la memò-
ria del compositor, aquests contacten amb
l’Ajuntament de Collbató, des d’on s’ini-
cien els tràmits, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Barcelona i de l’Orfeó Català, per
a retornar de manera definitiva l’Amadeu
Vives al poble on havia nascut.

Una figura clau en el món de la música
L’Amadeu Vives destaca en la història de la música, en primer lloc, per la seva
producció com a músic i compositor: seves són nombroses cançons i més d’un
centenar d’obres escèniques —entre òperes, operetes i sarsueles—, entre les
quals destaquen Maruxa, Bohemios i Doña Francisquita, i obres corals tan
populars com L’emigrant o l’himne oficial de Mallorca, La Balanguera.

En tot cas, Vives destacà també com a promotor de la cultura catalana i
com  a defensor dels drets dels músics, essent cofundador d’institucions que
han perviscut fins avui dia com l’Orfeó Català o la Societat General d’Autors
i Editors.

En el moment de
la seva mort l’Ajuntament
de Collbató ja va oferir

el cementiri municipal per
al seu enterrament

L’any 2000
es van iniciar els tràmits

per a fer possible
un trasllat que serà efectiu

finalment enguany

La manca de
descendents va provocar
que la tomba del mestre

quedés abandonada
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140 activitats
per a triar 
en el curs que
comença
L’esport, el lleure 
o la cultura es troben 
àmpliament representats
en el programa del curs
2014/2015

Novament, gràcies al suport que ofe-
reixen els centres escolars, les entitats
i les associacions i clubs esportius, el
curs que comença aquest setembre ho
fa amb una àmplia oferta d’activitats
per a totes les edats. Aquestes, entorn
de les 140, ofereixen la possibilitat d’e-
xercitar-se en l’aprenentatge d’idio-
mes, en la realització d’arts manuals,
en la pràctica d’instruments musicals o
en l’esportiva, per exemple.

Al llarg de les properes pàgines —de
la 7 a la 12— teniu la possibilitat de
conèixer en detall aquesta oferta d’ac-
tivitats per tal de planificar el curs que
ens preparem per a iniciar.

Collbató torna a posar-se en
marxa amb la VII Caminada 
Popular
La marxa, amb dos recorreguts de 12 i 24 quilòmetres,
se celebrarà aquest proper 5 d’octubre

Ja es poden realitzar les corresponents ins-
cripcions per a participar en la VII Caminada
Popular organitzada per l’associació excur-

sionista 4000peus. Novament, són dos els
recorreguts que s’ofereixen per tal de faci-
litar que hi participi el màxim nombre de

persones: d’una banda, es podrà pren-
dre part en una caminada de 12 quilò-
metres amb un desnivell total de 125
metres, i aquells que tinguin més expe-
riència poden optar per una de 24 qui-
lòmetres amb un desnivell de 423
metres i de dificultat mitjana.

Les inscripcions
Per participar-hi es poden realitzar les
corresponents inscripcions de manera
presencial o mitjançant l’enllaç que es
facilita a través del web de l’organitza-
ció (4000peus.wordpress.com). El
nombre màxim de participants esta-
blert és de 400.

La Collbatonina amplia la seva
proposta
En la present edició, la cursa per la muntanya 
de Montserrat incorpora un recorregut 
de 15 quilòmetres

Aquest 2014, la popular Collbatonina, la
cursa per la muntanya de Montserrat or-
ganitzada pel Club d’Atletisme Collbató,
amplia la seva oferta afegint als ja tradicio-
nals recorreguts de 5 i 10 quilòmetres una
tercera possibilitat, amb una prova de 15
quilòmetres que sortirà i arri-
barà de la nostra població pas-
sant pel municipi veí del Bruc.
Aquesta nova prova s’inscriu
en el circuit Races Trail Running
i reforça l’esdeveniment amb la
participació d’atletes arribats
de tot l’Estat.

La cursa
Totes tres proves se celebraran,
juntament amb les curses in-

fantils, el proper 20 de setembre i tindran
la seva sortida a la pista coberta Martí Gil,
també juntament amb les curses infantils,
a partir de les 17.30 h. S’espera que siguin
prop del miler els atletes de totes les edats
que prenguin part en la jornada.

Els idiomes, les arts
manuals, la música o

l’esport formen part del
programa d’activitats
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Nous programes municipals de suport 
a la inserció laboral
Dos són els programes promoguts des dels Serveis Socials municipals 
que es dirigeixen respectivament a joves i dones

Aquest mes de setembre són dos els pro-
grames municipals que s’inicien amb la vo-
luntat d’oferir suport a dos dels col·lectius
que més dificultats troben a l’hora d’intro-
duir-se en el mercat laboral: joves i dones.
El primer d’aquests programes, sota el lema
«Endavant!», està dirigit a joves de 16 a 25
anys amb l’objectiu d’acompanyar-los en la
transició escola-treball. El programa estarà
estructurat a través d’itineraris dissenyats
en funció de cada participant per tal d’o-
rientar-los professionalment. Per facilitar
l’accés a un lloc de treball es combinaran
accions de formació, orientació i adquisició
d’experiència professional.

D’altra banda, també es posa en marxa
el programa «Dona» per a dones en edat
laboral que volen accedir a l’actual mer-
cat. Les participants tindran al seu abast
una oferta formativa que els ha de perme-
tre desenvolupar habilitats orientades a
disposar d’un lloc de treball.

Per a inscriure-s’hi o ampliar informació,
les persones interessades han de dirigir-se
a les oficines d’Atenció al Ciutadà de l’A-

juntament, presencialment o bé a través
del telèfon 937 770 100 o del correu elec-
trònic: serveissocials@collbato.cat.

Les inscripcions en ambdós
programes es poden realitzar

a les oficines d’Atenció
al Ciutadà
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Arrenca un nou curs per a l’escola 
municipal de música
El centre estarà gestionat pel Centre d’Educació Musical de Terrassa, 
una escola capdavantera en la pedagogia musical

Ja es poden realitzar les corresponents
matriculacions per a prendre part, al llarg
del curs que comença, en l’escola muni-
cipal de música. Els cursos, oberts a per-
sones de totes les edats, inclouen classes
de sensibilització, iniciació i nivell bàsic a
més d’altres propostes com el conjunt
instrumental, els diversos instruments o
el llenguatge musical (per a més detalls
es pot consultar la informació al web mu-
nicipal, www.collbato.cat). L’escola es
troba situada a l’edifici de l’escola La
Salut i imparteix classes els dilluns i els di-
mecres. Les matriculacions han de realit-
zar-se a les oficines de l’ajuntament, on
l’horari d’atenció al públic és de dilluns a
divendres de 9 a 14 h i els dijous, a més,
de 17 a 19 h.

Per tal de facilitar l’accés al centre al
màxim nombre de collbatonins i collbato-
nines, s’han establert diverses bonifica-
cions. Aquestes inclouen les famílies amb
dos o més nens/es matriculats, les famílies
monoparentals i les famílies nombroses.

Nova gestió
Com a principal novetat del present curs,
cal destacar el canvi de gestió, que, grà-
cies a l’acord rubricat el passat 29 de ju-
liol, farà que al llarg dels dos pròxims
cursos l’escola sigui gestionada pel Cen-
tre d’Educació Musical de Terrassa.
Aquest ha esdevingut, al llarg de més de
trenta anys d’experiència, un centre de
referència pel que fa a l’educació musical.
Entre els nombrosos reconeixements re-
buts pel centre destaca el Premi Nacional
de l’Ensenyament de les Arts l’any 1999.

S’han establert diverses
bonificacions per a facilitar
l’accés a l’educació musical

Documentació per a matricular-se
Per a formalitzar la matrícula cal aportar la següent documentació:

• Alumnes fins als 18 anys:
- 2 fotografies mida carnet
- Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
- Si és el cas, fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
- Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social

• Alumnes de més de 18 anys:
- 2 fotografies mida carnet
- Fotocòpia del DNI

El Centre d’Educació Musical
de Terrassa gestionarà

l’escola un mínim
de dos cursos
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Els barris es vesteixen
de festa
Al llarg d’aquest estiu, els diversos 
nuclis de la població han programat 
les seves celebracions

Des d’aquest passat mes d’agost, i com a aperitiu a la festa major
—que arriba, enguany, aquest mes de setembre—, els diversos
barris del municipi han organitzat les seves pròpies celebracions.
Aquestes han inclòs les festes de la Font del Còdol —de l’1 al 3
d’agost—, la festa que va tenir lloc a les instal·lacions del Club de
Tennis Collbató al Bosc del Missé —el 30 d’agost—, la celebrada
prèviament a Les Illes —del 27 al 29 de juny— i, finalment, la festa
del Casc Antic i Pujolet del 6 de setembre.

D’aquesta manera, malgrat les vacances d’estiu, ha estat possi-
ble gaudir de nombroses activitats lúdiques al llarg de les passades
setmanes.

Per una cavalcada de
Reis més gran cada any
La Comissió de Reis es reuneix per 
començar el treball de cara al Nadal

Tots els collbatonins i collbatonines estan convidats a prendre part
en la Comissió de Reis, que tindrà la seva propera trobada el 18
de setembre a les 19 h al Casal de Cultura. La voluntat de les per-
sones que organitzen l’arribada a Collbató dels Reis Mags de l’O-
rient és continuar creixent en el nombre de participants per tal de
fer l’esdeveniment, any rere any, més important i participatiu.

Èxit al 2014
Aquest objectiu ja es veia reflectit en la celebració de la cavalcada
d’enguany, en l’organització de la qual van prendre part més de
170 les persones, la qual cosa va permetre gaudir d’una de les
Nits de Reis més espectaculars dels últims anys.
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L’Ajuntament 
disposarà d’una
nova Oficina 
d’Atenció al 
Ciutadà
Aquest mes de setembre s’inicien els
treballs per a fer de la Sala Cultural la
nova Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament de Collbató.
D’aquesta manera, la voluntat munici-
pal és millorar l’actual servei d’atenció
als veïns i veïnes que es troba situat a
la primera planta de la casa de la vila.
L’OAC és el punt a partir del qual la ciu-
tadania rep l’atenció telefònica, tele-
màtica i presencial necessària per a
solucionar els seus dubtes i tràmits o
per a ser derivada a les àrees munici-
pals corresponents. S’espera que
aquest proper mes d’octubre la nova
oficina ja sigui operativa.

Prop d’un miler d’infants i joves
comencen el curs al municipi
Les dues escoles, l’institut i la llar d’infants apleguen
més de 950 alumnes per al curs 2014/2015

Comença en aquests dies l’activitat en els
diversos centres d’estudi amb què compta
la nostra població, i ho fa aplegant, en
total, més de 950 alumnes repartits entre
la Llar d’Infants Municipal L’Abellerol, les
escoles La Salut i Mansuet i l’Institut Coll-
bató. Concretament, l’Escola La Salut aco-

llirà un total de 376 alumnes, mentre que
a la Mansuet n’assistiran 232; l’institut
rebrà 283 joves i, finalment, seran 60 els
infants de 0 a 3 anys que iniciaran la seva
etapa formativa a l’escola bressol. Aques-
tes són unes xifres molt similars a les que
es registraven el curs passat.

I l’escola de música
En tot cas, l’oferta formativa
amb què compta el municipi no
es restringeix a la dels centres
anteriorment esmentats: cal
sumar-hi la de l’escola municipal
de música, que enguany inicia
el seu segon curs des de la seva
creació i ho fa incorporant no-
tables novetats en la seva gestió
—vegeu pàgina 14—.

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

Comencen les obres al Bosc del Missé
Els treballs permetran la millora de la xarxa d’aigua i la pavimentació 
de diversos carrers

El Bosc del Missé serà objecte al llarg d’aquest mes de setembre
de diferents treballs a la via pública, els quals suposaran la substi-
tució de la xarxa d’aigua i la pavimentació dels carrers Llobregat,
Catalunya, part del carrer Igualada, Girona i Granada del Sector
del Bosc del Missé. La primera fase d’aquestes obres afectarà els
carrers Llobregat i Catalunya i el tram del carrer Igualada que els
uneix, provocant restriccions puntuals en l’estacionament. La se-
gona, que començarà a l’octubre, suposarà la modificació del tràn-
sit als carrers Girona i Tarragona, que passaran a ser de sentit únic
—consulteu el plànol adjunt—.

Paral·lelament es duran a terme altres actuacions puntuals als
carrers Berga, Olot i Àngel Guimerà, així com la millora de la sec-
torització de la xarxa d’aigua potable de Can Dalmases.
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Una mostra al Casal 
de Cultura recordarà 
els incendis del 1994
L’exposició del Centre Muntanyenc i de
Recerques Olesà podrà visitar-se a partir
del proper 26 de setembre

Vint anys després dels incendis que el 4 de juliol de 1994 van afec-
tar Collbató, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Vacarisses, el
Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà porta al Casal de Cultura
de la nostra vila una mostra centrada en els efectes sociològics i
ecològics d’aquesta catàstrofe. L’exposició «1994-2014: Més enllà

de les flames, la cultura al desco-
bert», emmarcada dins de la cele-
bració de les Jornades Europees de
Patrimoni a Catalunya, es podrà tro-
bar a l’espai d’exposicions del casal
del 26 de setembre al 12 d’octubre.

Tasques de restauració
de la zona verda de Can
Dalmases per a 
prevenir la propagació
d’incendis
Els treballs duts a terme al llarg d’aquest
mes d’agost han permès adequar la zona
al que indica la normativa pel que fa a la
distància entre els arbres

Al llarg d’aquestes passades setmanes s’ha procedit a treballar
a la zona verda de Can Dalmases per tal d’assolir un doble ob-
jectiu: evitar el risc d’incendi i la seva propagació, d'una banda,
i restaurar l’espai, de l'altra. Així s’ha reduït el risc de combustió
tal i com indicava la darrera re-
visió del Pla de Protecció d’In-
cendi a les Urbanitzacions,
mitjançant la tala d’aquells ar-
bres que es trobaven més pro-
pers entre si del que indica la
normativa, completada amb
una neteja del sotabosc. A
més, aquesta actuació ha per-
mès iniciar la restauració de la zona verda amb la gestió de la
vegetació i la retirada d’una gran quantitat de deixalles que s'hi
havien acumulat.

Un cop finalitzats, els treballs garanteixen que, en cas d’in-
cendi, el foc no avanci a gran velocitat i que sigui més senzill ac-
cedir-hi per als mitjans d’extinció. D’igual manera, en un futur
la zona verda esdevindrà un bosquet d’alzines i pins per on po-
dran passejar els veïns i veïnes.

Recuperat el mur de pedra seca
de l’entorn del casal
Al llarg d’aquest passat mes d’agost han quedat enlles-
tits els treballs per a la recuperació del mur de pedra
seca situat a l’entorn de la
zona verda del Casal de
Cultura. Aquesta actuació
ha permès posar de relleu
el valor tradicional i cultu-
ral d’aquest tipus de tèc-
nica de construcció.



SOLUCIONES
En el mes de enero, el Par-
tido Popular escribimos un
artículo denunciando los
problemas existentes en
los barrios de Can Migrat
y Can Perelloc: apagones
en el suministro eléctrico

público entre tres y cuatro días a la semana, el in-
existente mantenimiento de sus jardines, las parcelas
particulares abandonadas y su falta de limpieza, las
hierbas que alcanzaban, por su abandono, una al-
tura de más de 1,5 metros, la nula poda de árboles,
las ocho fuentes «todas rotas» de Can Migrat y los
bancos y papeleras «destrozados».

Y he de decir que tuvo su resultado, ya que a raíz
de ese artículo se han arreglado muchas cosas.

En este último pleno, el Partido Popular preguntó
sobre los reiterados apagones de Can Migrat y de
Can Dalmases, y la respuesta del Equipo de Go-
bierno fue: «Nos reuniremos con los vecinos». Desde
luego que nos parece bien que se reúnan con los ve-
cinos, es su obligación. Pero cuando lo hagan, den
una respuesta y pongan solución. Porque la solución
la tienen ustedes, y  es que los vecinos de Can Mi-
grat y Can Perelloc no sufran más apagones indis-
criminados de luz.

Pues bien, me gustaría que este artículo tuviera el
mismo efecto que el anterior y el problema se solu-
cionara lo antes posible.

Yo exijo desde este espacio al Equipo de Gobierno
(PSC-PSOE y CiU) y resto de partidos (GIC y ERC) que
corrieron para arreglar tan rápidamente el mástil del
que cuelga la bandera separatista —¡¡que lo arre-
glaron en cuatro días!!— que con la misma agilidad
y rapidez solucionen los problemas reales de los ve-
cinos de Collbató.

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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PARLEM D’EDUCACIÓ
Amb l’arrencada del curs
escolar convé parar aten-
ció a l’oferta educativa pú-
blica de què Collbató,
amb poc més de 4.000
habitants, disposa. Sovint,
algunes qüestions que en

altres temps van ser objecte d’una dura reivindicació
i lluita veïnal, d’entitats i de representants polítics
de l’època passen a formar part de la normalitat
dels serveis als quals els ciutadans tenen accés i,
amb els anys, perdem la perspectiva del seu valor
real.

Una llar d’infants municipal, dues escoles de pri-
mària, un centre de secundària i una escola munici-
pal de música amb una oferta de places que supera
els 800 alumnes i uns equipaments  moderns en un
entorn de privilegi són una de les millors aporta-
cions que podem fer als nostres nens i nenes. Cal
reivindicar l’esforç de tots amb els nostres impostos
—recordem que són centres finançats amb recursos
públics de totes les administracions— i la gestió mu-
nicipal dels equipaments.

De ben segur que en aquesta mateixa revista, en
alguna pàgina anterior, es parla de l’inici del curs es-
colar 2014-2015, però és en aquest moment de
l’any quan cal aturar-se i fer la reflexió sobre aquest
tema que suposa la primera pedra de la construcció
del poble del futur. Les bases d’una ciutadania com-
promesa i que respecti el seu entorn comencen
aquí, en l’educació que a Collbató mateix es pot
oferir als més petits, que en uns anys seran cridats
a prendre les decisions en la nostra comunitat.

Agrupació Socialista de Collbató

9 DE NOVEMBRE: 
CATALUNYA DECIDEIX
Darrerament, amplis sec-
tors de la població cata-
lana han expressat la
necessitat de consultar el
poble sobre el futur polític
del país i la seva sobirania,

inclosa la possibilitat d’esdevenir un estat indepen-
dent. L’expressió d’aquesta voluntat s’ha instal·lat
també al centre del debat polític a Collbató i ha com-
portat mobilitzacions de veïns i declaracions políti-
ques per part de l’Ajuntament, on el GIC és present.

El GIC comparteix la constatació que Catalunya,
el país on s’ubica Collbató, ha trobat històricament
grans dificultats per a aconseguir un encaix en el
projecte polític de l’Estat espanyol. La gravetat de la
situació política i la inviabilitat de la proposta d’in-
cloure Catalunya dins el conjunt d’Espanya s’han vist
accentuades els darrers anys per la crisi del sistema
econòmic i polític i per l’actitud manifestada per les
diferents autoritats polítiques i judicials espanyoles.
Això ha representat un retrocés en l’autogovern de
Catalunya i en la seva vitalitat econòmica i social.

Per això, considerem que cal sotmetre a consulta
popular, en el termini més breu possible, el futur po-
lític de Catalunya i la seva relació amb l’Estat espa-
nyol. És més: en les circumstàncies actuals, l’única
opció que pot assegurar el desenvolupament del
nostre país passa per la declaració de Catalunya com
a estat independent i sobirà. La independència na-
cional ha de permetre la creació de noves estructures
polítiques i socials que facilitin la justícia, la integra-
ció i la igualtat social.
(Declaració aprovada per l’assemblea del GIC el
2014)

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

www.collbatogic.org

Collbatonines i collbato-
nins, estem davant l’Onze
de Setembre més impor-
tant dels darrers anys i es-
perem que sigui l’últim
amb caràcter reivindicatiu.
Des de l’agrupació local
de Convergència Demo-

cràtica de Catalunya, volem animar-vos a participar
i gaudir de tots els actes de la propera Diada i, de
manera especial, a participar en la Via Catalana cap
a la Independència.

Enguany farem el mosaic més gran mai vist: amb
la presència de molta gent vestida de groc i de ver-
mell, dibuixarem dues grans senyeres en forma de
V, que començarà a la plaça de les Glòries i s’allar-
garà per les avingudes Diagonal i Gran Via. Per això
la importància de inscriure-s’hi, en aquesta adreça:
https://www.araeslhora.cat/, on podem definir
el tram, el color i la franja; per al Baix Llobregat
nord hi ha el tram 39, que és el darrer de la Gran
Via.

Preparem-nos per a gaudir d’un Onze de Setem-
bre clau per al nostre futur, una Diada clau per a
aconseguir la nostra plena sobirania nacional, l’es-
tat propi i la nostra independència. Perquè volem
construir un nou país, i per a poder construir un
nou país no hi ha ningú imprescindible, però ens fa
falta tothom!

Agrupació Convergència Collbató

SANT CORNELI
Com sabeu, enguany la
festa major es concentrarà
al voltant de la festivitat de
Sant Corneli. A finals de ju-
liol el Ple Municipal va
aprovar per unanimitat de
tots els grups polítics

aquest canvi. L’acord polític ja existia des de feia
temps i només calia formalitzar-lo.

Ens congratulem d’aquesta decisió perquè respon
a una demanda que fa temps que el nostre grup re-
clamava, ja fos al nostre programa electoral, a través
de diverses intervencions als plens o en espais com
aquesta columna.

Els motius per a canviar les dates són diversos. El
principal és que el poble ha canviat. Quan antiga-
ment es va passar la festa al darrer cap de setmana
d’agost es va fer perquè els estiuejants hi poguessin
assistir. Paradoxalment, ara passa el contrari: la ma-
joria de la població és resident i molts, en aquelles
dates, estan fora del poble de vacances, i això afecta
l’afluència de gent als actes, però també les entitats
que n’organitzen.

Hi ha motius també econòmics: la contractació és
més barata al setembre que no pas a l’agost i, a més,
en no duplicar-se la festa major, l’Ajuntament pot
concentrar els seus recursos en menys dies.

També hi ha motius sentimentals: és una oportu-
nitat per a connectar el present amb el nostre passat,
recuperar vincles amb la nostra identitat local, que
Sant Corneli no sigui només la «festa dels avis», sinó
que es converteixi en la festa de tot el poble.

No sabem si quan hàgiu llegit aquestes línies serà
abans de la Festa Major, o hi estarem immersos, o ja
l’haurem passat; en tot cas, desitgem que sigui tot un
èxit i es consolidi. Visca Sant Corneli i visca Collbató!

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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La Festa Jove tanca 
l’agost
Dins de les diverses celebracions programades al llarg
de les passades setmanes destacava la Festa Jove del 29
d’agost. La pista Martí Gil era l’espai on, des de les 22 h
i fins a les 4 de la matinada, se succeïen diversos músics
i discjòqueis.

La Festa Major torna per Sant Corneli
Aquest proper dia 12 de setembre comencen les activitats 
de la festa gran de la població

Collbató recupera enguany la festivitat de
Sant Corneli com a Festa Major de la po-
blació, i ho fa amb un programa que in-
clou més de trenta activitats de caire
cultural, popular i lúdic. Aquestes comen-
çaran el proper 12 de setembre amb el
pregó que a les 20 h donarà inici a la festa
i que servirà de preàmbul a diverses acti-
vitats, entre les quals destaca l’espectacle
de màgia del popular mag Lari, que se ce-
lebrarà a la pista coberta Martí Gil a partir
de les 22 h. El dissabte 13 començarà
amb una novetat, com és el primer triatló
popular que a les 8.30 h iniciarà el seu re-
corregut a l’avinguda Centenari Amadeu
Vives. No serà l’única prova esportiva, ja
que el mateix dia 13, però a les 17.30 h,
tindrà lloc la cursa de trastos. La jornada
es tancarà amb un correfoc pels carrers
principals del casc antic a partir de les 20
h i amb el ball, amb l’orquestra Swing La-
tino, a la pista coberta a les 23 h.

Ja l’endemà, el diumenge 14 de setem-
bre, la cultura popular continuarà sent la
gran protagonista: a les 11.15 h s’iniciarà

una rua de grallers, amb la participació de
l’associació de Músics de l’Alzina Gran,
que servirà d’aperitiu a la diada castellera
que a partir de les 12.30 h se celebrarà a
la plaça de l’Era amb la participació dels
castellers d’Esparreguera i de les colles de

Badalona i de la Sagrada Família. Del di-
lluns dia 15 destaca el concert d’havane-
res amb rom cremat a càrrec del grup
Port Bo, a les 22 h. El programa complet
pot consultar-se també al web municipal:
collbato.cat.

L’esport, la música
o la tradició tenen una
presència destacada al

programa de la festa




