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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 Collbató 93 777 07 59
CAP El Bruc 93 771 01 31
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

Telèfons d’interès

Edita

Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

D.L. B-23138-96

Agenda setembre 2015

Horaris setembre 2015

Oficines públiques: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h / 
Dijous de 17 a 19 h

Coves de Salnitre: 
Visites guiades.  Caps de setmana 
i festius:
Matins: 10.45h / 11.45h / 12.45h 
Tardes: 17.00h / 18.00h
De dimarts a divendres només 
visita concertada per a escoles 
(mín. 15 alumnes) i visites 
particulars (mín. 20 persones), 
excepte: primera quinzena de 
setembre: única visita a les 12h
DILLUNS TANCAT TOT L’ANY, 
excepte festius.
TANCAT els dies 25 i 26 de 
desembre, 1 i 6 de gener, 24 de 
juny, i festius locals. 

Casal de Cultura: 
De dilluns a divendres de 10h a 14h 
i de 16 a 20:30h.

Biblioteca: 
De dilluns a divendres de 16h a 
20:30h. Dimecres i dissabte de 10 – 
14h. Diumenge tancat. 

DEL 3 AL 30 DE SETEMBRE

Biblioteca. 
Activitat: Exposició “Carmen 
Amaya. Essència, presència i mite” 
Horari: Dlls-Dvs 10-14/16-20:30h.
Organitza: Biblioteca de Collbató 
(Casal de Cultura)

DIVENDRES 4 DE SETEMBRE
Casal de Cultura
Obertura del curs escolar 2015-
2016.
Horari: de 12:30 a 15h.

DISSABTE 5 DE SETEMBRE
Casal de Cultura
Activitat: Ball mensual del Casal 
d’Avis
Horari: De 18h a 21h.

DEL 4 AL 14 DE SETEMBRE 
Casal de Cultura.
Activitat: Exposició 1714
Horari: Dlls-Dvs 10-14/16-20:30h.
Organitza: Ajuntament de Collbató 
i Centre d’Estudis Comarcal Baix 
Llobregat

DISSABTE 26 DE SETEMBRE
Biblioteca
Activitat: Club de Lectura “El Lado 
oscuro del amor”, de Rafik Schami
Horari: 11:00h
Organitza: Biblioteca de Collbató 
(Casal de Cultura)

DEL 12 AL 20 DE SETEMBRE
Festa Major 2015. Veure programa 
de mà o consulteu www.collbato.cat

Oficina de turisme: 
Entre setmana de 9 a 14h
Cap de setmana - 667 562 716

Deixalleria: 
Horari d’estiu: De dimarts a 
dissabte de 16h a 20h. Divendres, a 
més, de 10h a 14h. Dilluns i festius 
entre semana tancat.

Més informació a Ajuntament  
Web: www.collbato.cat
Tlf: 93 777 01 00

http://www.collbato.cat
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Educació

Collbató es prepara per la tornada al ‘cole’! 
El proper 14 de setembre s’inaugura el curs escolar 2015-2016. 

REGIDORS QUE CONFORMEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:

Miquel Solà 

Alcaldia, Hisenda, 
Organització 
Interna, 
Participació 
i Seguretat 
Ciutadana

Dina Pérez

Educació, 
Benestar social, 
Gent Gran, 
Sanitat, 
Comunicació i 
Transparència

Jordi Riera  

Esports i Joventut

Jordi Serra  

Medi ambient, 
Patrimoni i 
Turisme

Eva Turull 

Mobilitat, 
Urbanisme i Via 
Pública

Maria Teresa 
Casanovas

Cultura i Promoció 
econòmica

El proper  14 de setembre és la 

data d’inici de les classes al se-

gon cicle d’educació infantil, 

educació primària, educació secun-

dària obligatòria, batxillerat i cicles 

de grau mitjà de formació professi-

onal inicial. Els centres educatius de 

Collbató engegaran un nou curs amb 

prop d’un miler d’alumnes.

La llar d’infants ‘L’Abellerol’ acollirà 

els alumnes de primer cicle mentre 

que les escoles ‘La Salut’, i ‘Mansu-

et’, comptaran amb els alumnes de 

segon cicle d’educació infantil, és a 

dir de P3, P4 i P5, i de primària, on 

hi trobem el gruix d’estudiants més 

important.

Abans de l’inici del curs, però, la 

regidoria d’Educació de Collbató ha 

organitzat una jornada informati-

va el dia 4 de setembre al Casal de 

Cultura per obrir de manera oficial 

el curs escolar 2015 - 2016. La xer-

rada tindrà lloc 12.30h a 15.00h i hi 

estan convidats tot l’equip directiu i 

el claustre de mestres dels diferents 

centres educatius.

Ana Úbeda 
Vázquez 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció 
Alsina Solé 
(Socialistes de 
Collbató)

Josep Mª 
Martín Jorge 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
Cuello 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons Obiols 
(Socialistes de 
Collbató)
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Cultura

Durant aquest estiu, els barris del poble han celebrat les 

seves festes majors. El barri de Les Illes va ser l’encarregat de 

donar el tret de sortida a la temporada festiva del 26 al 28 de 

juny, oferint activitats tan diverses com el sopar i cinema a la 

fresca, circ, batukada, passeig en poni i sortides en bicicleta.

Després va venir el torn de la festa major de La Font del 

Còdol, del 30 de juliol al 2 d’agost. Enguany s’ha comptat 

amb l’actuació d’havaneres del Grup Roques Blaves, un sopar 

de germanor, vermut de festes, festa de l’escuma, taller de 

llenya, passejades en rucs i en trenet, cercavila i batukada. 

Tot plegat amb la participació de la Colla de Gegants de 

Collbató i la Colla de Diables Salnitrats, sardanes, torneig de 

futbolí, i balls. Un no parar!

El 29 d’agost arribava el torn de la festa major del Tennis, al 

barri del Bosc del Missé, a les instal·lacions del Club de Tennis 

Collbató i el camp de futbol municipal. Entre les activitats 

més destacades hi va haver un torneig de tennis infantil, 

pesca de fruita, bany d’escuma i una xocolatada.

La festa major del Casc Antic posarà el punt final a aquests 

mesos de festa el proper 5 de setembre. Els veïns i veïnes 

estan convidats a gaudir de jocs infantils i del tradicional 

sopar seguit de ball.

Totes aquestes festes demostren el bon estat de salut de les 

associacions del nostre poble i són l’avantsala de la Festa 

Major de Collbató, que se celebrarà el cap de setmana del 

16 al 20 de setembre. El pregó d’en Peyu, l’actuació d’Hotel 

Cochambre o la recopilació del millor de Pepe Rubianes a 

càrrec de l’actor Ferran Terraza, són alguns dels plats forts 

de la festa grossa del municipi. 

El passat 25 de juliol les Coves de Salnitre van ser l’immillorable 

escenari del Festival Gong. Es defineix com una plataforma per 

a sons i instruments no convencionals. Sens dubte, un dels 

actes més destacables de la cita va ser la presentació mundial 

d’un nou instrument. Es tracta del Diapafon, instrument de 

nova creació concebut pel lutier Xavier Garcia, que obté el seu 

so gràcies a un conjunt dels típics diapasons que tots hem vist 

sovint a mans d’un director de cor per donar la nota correcta. 

Aquesta sèrie cromàtica de diapasons són accionats a través 

Presentació mundial del  Diapafon al Festival Gong
d’un teclat i un mecanisme de percussió, amb un sistema 

semblant al d’un piano, però amb un resultat sonor molt 

diferent, una sonoritat que podríem situar entre un xilòfon i 

una celesta.

A banda d’aquesta presentació exclusiva, el Festival va oferir 

audicions, concerts i esdeveniments benèfics per recaptar 

fons pels damnificats del Nepal, amb una actuació a càrrec 

del músic Manish Shrestha. En definitiva, bon ambient i bona 

música en una indret inigualable.

Els barris omplen els carrers de festa! 
Els diferents barris del nostre poble han celebrat les seves festes majors durant aquests 
mesos d’estiu.
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Cultura

Un any més, Collbató es vesteix de gala per celebrar la Festa 

Major. La Festa arriba plena de diversió i propostes culturals. 

Música, teatre i activitats per a tots els públics ompliran 

l’agenda del 12 al 20 de setembre.

Enguany la programació inclou la música d’Hotel 

Cochambre, les tradicionals havaneres de la mà del grup Port 

Bo, i l’espectacle ‘Lo Mejor de Pepe Rubianes’. La diversió la 

posaran els Xarop de Canya, el foc amb els Salnitrats (Diables 

de Collbató) i la festa amb “Versions DJ i Mojitos”. A més a 

més, hi haurà concursos, fira i moltes sorpreses per a totes 

les edats pensades perquè tothom trobi la seva proposta a la 

Festa Major!

EL PREGONER: PEYU

En aquesta edició, Collbató comptarà amb el televisiu Peyu 

com a pregoner de la Festa. L’humorista de l’APM de TV3, 

monologuista i autor del llibre “Olé tú!” serà el protagonista 

del tradicional pregó divendres 18 a les 20h i s’encarregarà 

de donar el tret de sortida a les festes des del balcó de 

l’Ajuntament.

LA MÚSICA: HOTEL COCHAMBRE

Hotel Cochambre és sinònim de festa i espectacle assegurats. 

Gaudiu amb les versions musicals d’aquesta banda que 

converteix l’escenari en un còctel de música, ironia i teatre. 

Els seus components són els treballadors d’un hotel sense 

cap estrella però hi van algunes de les millors estrelles de la 

cançó. Des que els van expropiar l’hotel surten a interpretar 

Vine a la Festa Major!
Del 12 al 20 de setembre, t’esperem a Collbató!

(com poden) les cançons dels artistes que una vegada s’hi 

van allotjar. La cita és divendres 18, a les 23h, a l’Avinguda 

Centenari Amadeu Vives. 

CERCAVILA POPULAR

La tradició també serà present a la festa. La Colla Gegantera 

de Collbató (a punt de celebrar els 30 anys) acompanyats del 

Xarop de Canya i la Batucada dels Diables Salnitrats seran els 

protagonistes de la cercavila per a tots els públics que es farà 

dissabte 19 a les 19h. 

L’HUMOR: LO MEJOR DE PEPE RUBIANES

Recuperem els monòlegs de l’inoblidable humorista que va 

omplir tardes de teatre amb les seves històries plenes de 

denúncia àcida i crítica al poder, un humor que atrapava al 

públic. A “Lo mejor de Pepe Rubianes”, un actor assumeix 

la personalitat de Rubianes per traslladar-nos alguns dels 

seus moments més elèctrics! No us perdeu aquest espectacle, 

diumenge dia 20 a les 19h al Casinet. 

EL FOC: SALNITRATS

El correfoc de la Festa Major canvia de cara, els Diables 

Salnitrats de Collbató juntament amb la Colla de Diables 

Bram de Foc d’Abrera faran que la llegenda del Marmotot 

cobri vida entre els carrers i places. Serà diumenge 20 a les 

20:30 i el recorregut serà pel casc antic del municipi.

Us recomanem que consulteu tota la informació de la Festa 

Major al programa de mà adjunt a la revista o al web:

www.collbato.cat

http://www.collbato.cat
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Esports

Neix Roes Fit, per posar-se en forma a 
l’aire lliure 

Des d’aquest setembre Collbató compta amb una nova 

associació esportiva. Es tracta de Roes Fit, una entitat que 

proposa una fórmula dinàmica per posar-nos en forma 

després dels excessos de l’estiu. La combinació es fàcil: 

exercicis dinàmics, sessions a l’aire lliure, aptes per a totes 

les edats i molta diversió. La propera sessió tindrà lloc 

dissabte 12 de setembre a les 18.30h a la Piscina Municipal 

de Collbató i serà totalment gratuïta. L’assistència es pot 

confirmar enviant un correu electrònic a: 

info.roesfit@gmail.com o a través del perfil de Facebook de 

l’entitat.

Arriba la 6a edició de la Collbatonina! 

La falda de Montserrat es converteix en 
una pista d’atletisme en aquesta nova 
edició de la prova

Dissabte 19 de setembre a les 17:30h es donarà el tret de 

sortada a la sisena edició de la Collbatonina. La cursa, que 

transcorre per la falda de Montserrat,  els carrers de Collbató 

i les pistes de terra dels voltants, es disputa sobre tres traçats 

diferents: un de 5 km, un de 10 km i un de 15 km. La més 

llarga, la de 15 km, és l’anomenada “Cursa Collbató-El Bruc” 

ja que uneix les dues localitats i torna per les pistes forestals.

Les inscripcions de la Collbatonina 2015 estaran obertes fins 

al 12 de setembre, o fins que s’arribin als 100 inscrits a la de 

5km i als 400 inscrits a la de 10km. El preu de les inscripcions 

tant de la cursa de 10 km com la cursa de 5 km és de 14 € 

per a corredors inscrits amb xip propi  o 16 € per als que 

no en disposen. El preu per a la de 15 km és de 16 € per als 

corredors amb xip i de 18 € per als que no en tenen. 

Poden participar a la cursa totes aquelles persones, majors 

de 16 anys,  que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o 

sexe, sempre i quan estiguin correctament inscrites. 

La prova l’organitza el Club d’Atletisme Collbató amb el 

recolzament de l’Ajuntament de Collbató i moltes entitats 

del poble.

L’entitat ‘4.000 peus’ organitza la 8a 
edició Caminada Popular Collbató 

La proposta és ja una cita indispensable 
del calendari esportiu del poble

Després del descans estival tornen les activitats esportives a 

Collbató. Una de les cites ja obligades al calendari esportiu 

del municipi és la ‘Caminada Popular Collbató’ que un any 

més organitza l’entitat ‘4.000 peus’.

La caminada tindrà lloc diumenge 4 d’octubre i proposa 

un recorregut que voreja el vessant sud de la muntanya de 

Montserrat, amb dues opcions:  una fàcil, de 12 km,  i una 

altra una mica més difícil, de 24km.

Les inscripcions estan obertes fins el proper 1 d’octubre i es 

poden fer bé a través de la web https://4000peus.wordpress.

com,  o bé presencialment a la seu de l’entitat al carrer Pau 

Bertran, 25. El preu de les inscripcions és de 12 euros per als 

socis del club, 14 per als no socis i 10 per als menors de 14 

anys.

Ramats de cabres per prevenir incendis

Aquest estiu, un ramat de cabres ha estat pasturant a la zona 

compresa entre el nucli antic i la muntanya de Montserrat, 

reduint la vegetació de sotabosc. Es tracta d’una prova pilot 

de prevenció d’incendis forestals mitjançant la pràctica 

silvopastoral, emmarcada dins el projecte Life Montserrat 

que promouen  la Diputació de Barcelona, el Patronat de la 

Muntanya, l’Associació de Propietaris Forestals de l’Entorn 

de la Muntanya  i altres organitzacions amb el suport de la 

Unió Europea i l’Ajuntament de Collbató. Si es confirma el 

caràcter positiu de l’experiència, s’intentarà consolidar de 

manera permanent el retorn del pasturatge tradicional, 

que molts veïns deuen recordar de la seva infantesa, i la 

recuperació de camps abandonats. 
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Art

S’obren les inscripcions a l’escola municipal de música
La creació d’un Cor d’Adults o classes de Batucada són algunes de les novetats en el 
que serà el tercer any de la creació de l’escola.

Ja està obert el període de matrícula pel nou curs que 

comença a l’Escola Municipal de Música, en el que serà el 

tercer any que s’ofereix aquest servei al nostre poble. Els 

cursos que s’ofereixen en diferents nivells de sensibilització, 

inicial, bàsic i avançat, van des de llenguatge musical, cant 

coral, instruments a conjunts instrumentals. Tot i això, el 

curs 2015 - 2016 arriba carregat de novetats, com la creació 

d’un curs de Cor per a adults o les classes de Batucada. Els 

cursos estan oberts a persones de totes les edats, des de nens 

i nenes d’educació infantil fins a adults.

L’escola de Música es troba físicament ubicada a l’edifici de 

l’escola La Salut, Passeig de les Escoles 5-7, i té com un dels 

seus objectius la participació activa en activitats educatives 

i culturals de Collbató. És per això que al llarg del curs 

s’organitzen activitats fora de l’escola, tals com contacontes 

i activitats lúdiques  a la biblioteca, concerts al Casal de 

Cultura o al Casinet, a més de participar activament amb 

altres Escoles Musicals de Catalunya.

Per tal de facilitar l’accés als cursos al màxim nombre 

de famílies que ho vulguin, s’han establert diferents 

tipus de bonificacions, per famílies nombroses, famílies 

monoparentals i famílies amb dos o més infants matriculats.

La gent gran, protagonista principal per 
Sant Corneli 

El proper 16 de setembre se celebra la festivitat de Sant 

Corneli, patró de Collbató. En el seu honor, i com és tradició, 

el municipi retrà homenatge a la nostra gent gran.

Entre els actes d’enguany, destaca la missa solemne que 

tindrà lloc a l’església parroquial de Sant Corneli a les 11:00h. 

Després, seguirà una actuació a càrrec de la companyia 

Nessun Dorma, que farà un recorregut per les cançons més 

conegudes de casa nostra i d’arreu a partir de les 12:30h al 

Casinet.

La festa arribarà al seu colofó amb el dinar de germanor 

i homenatge a la gent gran que tindrà lloc a les 14:00h al 

restaurant el nou Rovell de Collbató. L’Ajuntament oferirà 

un servei de transport en acabar l’actuació al Casinet per 

aquelles persones que no disposin de vehicle propi. Tots els 

actes són oberts a tothom. 

Collbató obrirà els actes commemoratius 
del bicentenari del pintor Claudi Lorenzale

Enguany es commemoren 200 anys del naixement del pintor 

Claudi Lorenzale (1815-1889), un dels principals exponents 

del romanticisme a Catalunya. Membre destacat del corrent 

anomenat natzarens i director de la Llotja de Barcelona 

durant molts anys,  Lorenzale va estar estretament vinculat 

a Collbató arran del seu matrimoni amb Maria Rogent, i va 

deixar al nostre poble una de les col·leccions més completes 

de la seva obra.

Collbató obrirà el conjunt d’actes commemoratius d’aquest 

bicentenari el dia 9 d’octubre a la Casa de Cultura amb una 

xerrada de l’historiador de l’art Joan Reverté sobre l’obra 

de Lorenzale. Dissabte 10 i diumenge 11 es podrà visitar 

gratuïtament la col·lecció del pintor a l’edifici de Can 

Rogent. Els actes formen part de les Jornades Europees de 

Patrimoni.
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Política

L’equip de govern copsa de primera mà la 
situació de tots els edificis i equipaments 
públics.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Collbató va visitar 

personalment fa uns dies alguns espais públics del poble 

com les antigues escoles, els espais de les associacions joves 

i equipaments esportius com la Pista Martí Gil i la Piscina 

Municipal. El recorregut va seguir a l’edifici de l’antic 

ajuntament, al carrer Pau Bertran, i va finalitzar amb una 

visita a les instal·lacions del Molí d’oli.

Aquesta acció, que s’ha anat fent al llarg de tot l’estiu i està 

previst que contunuïn, és una continuïtat al compromís 

de l’equip de govern de visitar la totalitat dels edificis 

i equipaments que es gestionen des del consistori amb 

l’objectiu de copsar de primera mà la situació de tots els 

espais públics. La voluntat dels regidors és també mantenir 

un contacte directe amb les entitats, associacions i veïns 

que els utilitzen habitualment, a més de les persones que hi 

treballen, amb la intenció de planificar les millores que siguin 

necessàries i oferir una gestió dels espais més coordinada i 

eficient.

L’Estelada ja oneja al balcó de l’Ajuntament 
de Collbató

El 14 d’agost, l’ajuntament de Collbató, 
amb la col·laboració de l’ANC, va penjar 
l’Estelada al balcó principal de l’edifici 
municipal de forma permanent. 

L’iniciativa s’ha dut a terme donat el compromís de tots els 

regidors de govern amb el procés d’independència del nostre 

país, i després que tots els grups municipals aprovessin per 

ple seguir formant par de ‘Associació de Municipis per la 

Independència (AMI). D’aquesta manera, a més de la Senyera 

que presideix de forma oficial el balcó i la petita estelada que 

oneja la finestra de la planta superior, l’ajuntament compta 

actualment amb una Estelada penjada de forma fixa al balcó 

principal de l’edifici. Una acció amb la qual l’ajuntament 

de Collbató i els membres de l’Assemblea volen posar de 

manifest el seu rebuig a l’actitud i el menyspreu costant per 

part de l’Estat Espanyol envers les demandes i aspiracions 

del poble català i les seves institucions.

Aquesta nova bandera i la renovació de la que oneja a la 

rotonda de l’Ajuntament, formen part d’un seguit d’accions 

amb les quals l’ANC, amb el suport de l’Ajuntament, té 

previst instal.lar estelades a diversos punts del poble.
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Activitats de l’àrea d’educació

CURSOS D’INFORMÀTICA PER A
ADULTS:

Internet i Xarxes socials.
Dates: Del 8 d’octubre al 17 de
desembre.
Horari: Dijous de 17:00 a 18:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimestre.

Treballem amb Word.
Necessari coneixements bàsics 
d’informàtica
Dates: Del 8 d’octubre al 17 de
desembre. 
Horari: Dijous de 19:00 a 20:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimeste.

Presentacions Power Point.
Dates: Del 7 de gener al 17 de març
Horari: Dijous de 17:00 a 18:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimeste.

Crea amb l’ordinador.
Dates: Del 7 de gener al 17 de març
Horari: Dijous de 19:00 a 20:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimeste.

Començo amb l’ordinador.
Dates: Del 7 d’abril al 16 de juny.
Horari: Dijous de 17:00 a 
18:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimeste.

El dia a dia amb l’excel.
Dates: Del 7 d’abril al 16 de juny.
Horari: Dijous de 19:00 a 20:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimeste.

CURSOS D’IDIOMES PER A
ADULTS:

En tots els cursos, excepte Anglès Grup 
C,  serà necessària prova de nivell 

Anglès GRUP C.
Horari: Divendres de 19 a 20:00 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 27,84€ / trimeste.

Anglès GRUP B.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dimecres de 19 a 20:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 57,03€ / trimeste.

Anglès GRUP A.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 19:00 a 20:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 57,03€ / trimeste.

Francès conversa. GRUP A.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dimarts de 18:30h a 20:00 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: Gratuit.

Francès conversa. GRUP B.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 18:30h a 20:00 h
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: Gratuit.

Taller de llengua catalana.
Dates: D’octubre a desembre, de gener
a març i d’abril a juny.
Horari: Dimecres de 17 a 18:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimeste.

Taller de llengua catalana.
Tallers trimestrals d’11
sessions/Trimestre
Dates: D’octubre a desembre, de gener
a març i d’abril a juny.
Horari: Dimecres de 19 a 20:30 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: 42,75€ / trimeste.

ACTIVITATS PER A LA PETITA
INFÀNCIA:

Espai nadó.
Tallers adreçats a infants de menys d’1
any i a llurs famílies.
Durada: 12 sessions.
Horari: A determinar. Una sessió
setmanal.
Lloc: Llar d’Infants Municipal.
Preu: 5€ / sessió.

CURSOS DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA. PER A INFANTS I
ADULTS.

Sensibilització P4 i P5. 
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 16:45 a 17:45 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 25€ / mes.

Iniciació 1.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 17:45 a 19:15 h.

Lloc: Escola La Salut.
Preu: 35€ / mes.

Iniciació 2
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 17:45 a 19:15 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 52€ / mes.

Bàsic 1.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 17:45 a 19:15 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 76€ / mes.

Bàsic 2, 3 i 4.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 17:45 a 19:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 76€ / mes.

Avançat.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 16:45 a 18:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 76€ / mes.

Instrument
Dates: D’octubre a juny.
Horari: A determinar.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 70€ / mes.

Conjunt instrumental 1.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dimecres de 16:45 a 17:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 25€ / mes.

Conjunt instrumental 2.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dimecres de 17:30 a 18:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 25€ / mes.

Cor adults.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 19:30 a 
20:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 25€ / mes.

Lenguatge musical.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Divendres de 19:30 a 20:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 25€ / mes.

Batukada.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Divendres de 16:45 a  17:45.

Programa de cursos i activitats 2015-2016
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Lloc: Escola La Salut.
Preu: A determinar.

Tallers musicals.
Dates: Al llarg del curs escolar.
Horari: A determinar.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 15€.

EXTRAESCOLARS DE L’AMPA LA
SALUT:

Multiesport P3, P4, P5.
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dijous de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 11€ / mes.

Multiesport cicle mitjà i superior…
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dilluns de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 22€ / mes.

Gimnàstica rítmica.
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dimarts i divendres de 16:30 a
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 15€ / mes.

Petits artistes.
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dimarts i divendres de 16:30 a
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 25€ / mes.

Petits cuiners.
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dijous de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 26€ / mes.

Aeròbic ball D8N8 P3, P4 i P5. 
Dates: Del 14 de setembre a final de
curs escolar.
Horari: Dimarts i dijous de 16:30 a
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 18-22€ / mes.

Aeròbic ball D8N8 1r, 2n i 3r.
Dates: Del 14 de setembre a final de
curs escolar.

Horari: Dilluns i dimecres de 16:30 a
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 18-22€ / mes.

Anglès Open Class P3, P4 i P5.
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dimarts de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 24€ / mes.

Anglès Open Class 1r, 2n i 3r.
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dimecres i divendres de 16:30 a
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 24€ / mes.

Anglès Open Class 4t, 5è i 6è.
Dates: De l’1 d’octubre a final de curs
escolar.
Horari: Dimarts i dijous de 16:30 a
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: 24€ / mes.

Anglès Helen Doron P3, P4 i P5. 
Dates: Del 14 de setembre a final de
curs escolar.
Horari: Dimecres de 16:30 a 
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: A consultar.

Anglès Helen Doron 1r i 2n. 
Dates: Del 14 de setembre a final de
curs escolar.
Horari: Dimarts i dojius de 16:30 a
18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: A consultar.

Anglès Helen Doron 3r i 4t. 
Dates: Del 14 de setembre a final de
curs escolar.
Horari: Dilluns i dijous de 16:30 a 
18:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: A consultar.

Anglès Helen Doron 5è i 6è. 
Dates: Del 14 de setembre a final de
curs escolar.
Horari: Dilluns i dijous de 16:30 a 18:30 h.
Lloc: Escola La Salut.
Preu: A consultar.

Servei d’acollida.
Dates: Durant el curs escolar.

Horari matí: De 7:45 a 9:00 h.
Horari tarda: De 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola La Salut.
Consultar preus a l’AMPA La Salut.

EXTRAESCOLARS DE L’AMPA
MANSUET:

Multiesport.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: Dijous de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola Mansuet.
Consulta de preus a l’AMPA Mansuet.

Patinatge.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: Dimecres de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola Mansuet.
Consulta de preus a l’AMPA Mansuet.

Dansa moderna.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: Dilluns de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola Mansuet.
Consulta de preus a l’AMPA Mansuet.

Jocs.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: Dilluns, dimarts i divendres de
16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola Mansuet.
Consulta de preus a l’AMPA Mansuet.

Tennis taula. Organitza Club Tennis
Taula Collbató.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: Dimarts i divendres de 16:30 a 
18:00 h.
Lloc: Escola Mansuet.
Consulta de preus a l’AMPA Mansuet.

Anglès Open Class de P3 a 6è.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: Dimarts i dijous. Consulta
d’horaris a l’AMPA Mansuet.
Lloc: Escola Mansuet.
Consulta de preus a l’AMPA Mansuet.

Anglès Helen Doron de P3, a 6è.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari: Dimarts i dijous. Consulta
d’horaris a l’AMPA Mansuet.
Lloc: Escola Mansuet.
Consulta de preus a l’AMPA Mansuet.

Servei d’acollida.
Dates: Durant el curs escolar.
Horari matí: De 7:30 a 9:00 h.
Horari tarda: De 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Escola Mansuet.
Consultar preus a l’AMPA Mansuet.

Activitats de l’àrea d’educació
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ACTIVITATS DEL SI COLLBATÓ:

Ball modern jazz, hip hop i batuka.
Dates: Del 22 de setembre a juny.
Horari: Dimarts i dijous de 16:00 a
17:00h.
Lloc: SI Collbató.
Preu: 19,50€ / 1 dia - 28,50€ /
2 dies.

Tennis.
Dates: Del 23 de setembre a juny.
Horari: Dimecres i divendres de 16:30 a
17:30h.
Lloc: Pistes de tennis del CT Collbató.
Preu: 19,50€ / 1 dia - 28,50€ / 
2 dies.

Pàdel.
Dates: Del 21 de setembre a juny.
Horari: De dilluns a divendres de 15:00
a 16:00 h. i de 15:30 a 16.30 h.
Lloc: Pistes Slampadel de Collbató.
Preu: 30€ / 1 dia - 55€ / 2 dies.

Bàsquet.
Dates: Del 23 de setembre a juny.
Horari: Dimecres i divendres de 16:00 a
17:00 h.
Lloc: SI Collbató.
Preu: 35€.

Taekwondo.
Dates: Del 21 de setembre a juny.
Horari: Dilluns i dimecres de 15:30 a
16:30 h.
Lloc: SI Collbató.
Preu: A consultar.

Anglès Helen Doron. 
Per més informació adreçar-se
directament a Helen Doron
Esparreguera, c/ Barcelona 53-63 telf.
931414897 e-mail
baixllobregat@helendoron.com

CURSOS PER A ADULTS:

Ioga.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dimarts i dijous 17:30 
a 18:30 h.
Lloc: Gimnàs de les antigues escoles.
Preu: 57,03€ / trimestre.

Patchwork.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Divendres de 17:30 a 19:30 h.
Lloc: A determinar.
Preu: 57,03€ / trimestre.

Arranjaments de roba.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: dimarts de 17:30 a 19:30 h.
Lloc: A determinar.
Preu: 57,03€ / trimestre.

Punta de coixí.
Dates: D’octubre a juny.
Horari: dimecres de 16:00 a 19:00 h.
Lloc: Casal de cultura.
Preu: 78,04€ / trimestre.

TALLERS DE CURTA DURADA PER
A ADULTS:

Pessebres en diorama.
Dates: D’octubre a desembre.
Horari: De 16:00 a 18:00 h.
Lloc: A determinar.
Preu: 27,84€.

Cuina natural i saludable.
Dates: Dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre.
Horari: Dijous de 9:30 a 11:30 h.
Lloc: A determinar.
Preu: 12,32€.

Herbes remeires.
Dates: Dies 14, 21 i 28 d’octubre.
Horari: Dimecres de 17 a 20:30 h.
Lloc: A determinar.
Preu: 12,32€.

ACTIVITATS DEL CASAL D’AVIS:

Iniciació a les xarxes socials.
Durada: A determinar
Horari: Dimarts de 18:00 a 19:00 h.
Lloc: Casal de Gent Gran..
Preu: A determinar.

Iniciació a l’escriptura.
Durada: A determinar
Horari: Dimarts de 16:00 a 
17:30 h.
Lloc: Casal de Gent Gran..
Preu: A determinar.

Jardineria.
Durada: A determinar
Horari: Djous de 16:00 a 18:00 h.
Lloc: Casal de Gent Gran..
Preu: A determinar.

Dietètica i alimentació.
Durada: A determinar
Horari: Dijous de 18:00 a 19:00 h.
Lloc: Casal de Gent Gran.
Preu: A determinar.

Gimnàstica per a gent gran.
Durada: Del 21 de setembre a juliol.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres 
de 10:15 a 11:15 h.
Lloc: Espai lúdic, Pg. de la Cerdanya
(Casinet).
Preu: Gratuït.

Informàtica “I tu perquè no?”.
Durada: D’octubre a juny.
Horari: Dimarts de 16:00 a 
19:00 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: Gratuït.

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE
DONES DE COLLBATÓ.

Taller de pintura.
Dates: D’octubre a maig.
Horari: Divendres de 16:00 a 
18:00 h.
Lloc: Local de l’entitat. 
Passeig de la Fumada, 8 
(antigues escoles).
Preu: A determinar.

Taller de ball.
Dates: Octubre.
Horari: Dilluns de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Local de l’entitat. Passeig de la
Fumada, 8 (antigues escoles).
Preu: A determinar.

Taller de labors.
Dates: D’octubre a març.
Horari: Dimecres de 16:30 a 18:00 h.
Lloc: Local de l’entitat. Passeig de la
Fumada, 8 (antigues escoles).
Preu: A determinar.

Cinefòrum.
Dates: A partir d’octubre.
Horari: Segon dijous de cada mes a les
18:00 h.
Lloc: Casal de Cultura.
Preu: Gratuït.

Tallers de curta durada. 
Dates: D’octubre a juny.
Horari: Dilluns de 16:30 
a 18:00 h.
Lloc: Local de l’entitat. Passeig de la
Fumada, 8 (antigues escoles).
Preu: A determinar.

Activitats de l’àrea d’educació i benestar social

Programa de cursos i activitats 2015-2016
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Activitats de l’àrea de joventut i esports

BARRAKA JOVE

Bàsquet
Dates: De setembre a juny 
Horari: Divendres de 19:00 a 21.00h
Lloc: Pista Poliesportiva Marti i Gil
Preu: gratuït

ACTIVITATS AJUNTAMENT

Gimnàstica gent gran
Dates: Del 14 de setembre a juny
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 
9:15 a 10:15h
Lloc: Casinet
Preu:  Matrícula 27,90€ i quota mensual 
26,10€
Bonficació 30%: gent + 60 anys socis del 
Casal d’ avis
Abonament adult: 
(gimnàstica+pilates): 33,30 €

Pilates
Dates: Del 16 de setembre a juny
Horari: dimecres i divendres de 18:15 a 
19:15h
Lloc: Llar d’infants Aballerol
Preu: Matrícula 27,90€ i quota mensual 
22,75€           
Abonament adult: 
(gimnàstica+pilates): 33,30 €

ASSOCIACIÓ DE PATINATGE 
COLLBATÓ 

Patinatge per a infants
Dates: D’octubre a juny
Horari: divendres de 18:00 a 19:00h
Lloc: Pista Escola la Salut
Preu: 11€ - 1 sessió setmanal 
(Matrícula anual de 20€)

AEROBIC BALL D8N8

Activitats grupals
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: divendres de 09:15 a 10:15h
Lloc: Gimnàs escola La Salut

Aeròbic-ball adults (grup 1) 
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dimarts i dijous de 15:10 a 16:10h 
Lloc: Gimnàs antigues escoles

Aeròbic-ball adults (grup 2) 
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dilluns i dimecres de 19:30 a 
20:30h
Lloc: Gimnàs antigues escoles

Body Balance (grup 1)
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dilluns i dimecres de 15:10 a 
16:10h
Lloc: Gimnàs antigues escoles

Body Balance (grup 2)
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dimarts i dijous de 19:30 a 20:30h
Lloc: Gimnàs escola La Salut

Condicionament físic Adults
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dimarts i dijous de 21:00 a 22:00h
Lloc: Gimnàs escola La Salut

Hip-hop adults
Dates: De l’1 de setembre al 21 
de juny
Horari: dimecres de 20:30 a 21:30h
Lloc: Gimnàs escola La Salut

Black Kids (de P3 a P5)
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dimarts i dijous de 16:30 a 17:50h
Lloc: Gimnàs escola La Salut

Galaxy (de 1r a 3r)
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 
17:50h
Lloc: Gimnàs escola La Salut

Millenium (de 4rt a 6è)
Dates: De l’1 de setembre al
 21 de juny
Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 
19:00h
Lloc: Gimnàs escola La Salut
Toxic ESO-Batx
Dates: De l’1 de setembre al 21 de juny
Horari: dimarts i dijous de 18:00 a 19:15h
Lloc: Gimnàs escola La Salut

ATLETISME CAC COLLBATÓ  

Atletisme 1 - Iniciació  
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts, dijous i divendres 
de 17:00 a 18:30h
Lloc: Camp de Futbol Municipal 
Preu: Quota soci 25 € anuals / 
Quota activitat 20 € mensuals

Atletisme 2 - Treball / Tècniques
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts, dijous i divendres 
de 17:00 a 18:30h
Lloc: Camp de Futbol Municipal 
Preu: Quota soci 25 € anuals / 
Quota activitat 20 € mensuals

Atletisme 3 - Tecnificació
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts, dijous i divendres 
de 17:00 a 18:30h
Lloc: Camp de Futbol Municipal 
Preu: Quota soci 25 € anuals / 
Quota activitat 20 € mensuals

Atletisme Papas / Atletisme Mamas
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts, dijous i divendres 
de 17:00 a 18:30h
Lloc: Camp de Futbol Municipal 
Preu: Quota soci 25 € anuals / 
Quota activitat 20 € mensuals

Preparació curses populars
Dates: Tot l’any
Horari: Dies a determinar per l’atleta 
i l’entrenador
Lloc: Diferents espais
Preu: Quota soci 25 € anuals / 
Quota activitat 20 € mensuals

Entrenament personalitzat 
(dirigit a preparar curses específiques, 
amb sessions i ritmes personalitzats)
Dates: Tot l’any
Horari: Dies a determinar per l’atleta i 
l’entrenador
Lloc: Diferents espais
Preu: Quota soci 25 € anuals / 
Quota activitat 20 € mensuals

Preparació proves específiques 
(proves d’INEF, bombers, mossos, 
policia …)
Dates: Tot l’any
Horari: Dimarts, dijous i divendres 
de 17:00 a 18:30h
Lloc: Camp de futbol municipal
Preu: Quota soci 25 € anuals / 
Quota activitat 20 € mensuals

A.E. DOKAI   

Karate Aleví
Dates: Del 8 de setembre al 18 de juny 
Horari: Dimarts i Dijous de 18:15 a 
19:15h
Lloc: Gimnàs escola Mansuet
Preu: 30€/mes socis antics / 
35€/mes socis nous

Karate Infantil
Dates: Del 8 de setembre al 18 de juny 
Horari: Dimarts i Dijous de 19:20 a 
20:20h
Lloc: Gimnàs escola Mansuet
Preu: 30€/mes socis antics / 
35€/mes socis nous

Programa de cursos i activitats 2015-2016
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Activitats Esports

Karate Adults
Dates: Del 8 de setembre al 18 de juny 
Horari: Dimarts i Dijous de 20:25 a 
21:25h
Lloc: Gimnàs escola Mansuet
Preu: 45€/mes antics socis karate + 
kobudo - 50€/mes nous socis karate + 
kobudo

KOBUDO
Dates: Del 8 de setembre al 30 de juliol 
Horari: Dimarts i Dijous de 21:30 a 
22:30h
Lloc: Gimnàs escola Mansuet
Preu: 45€/mes antics socis karate + 
kobudo - 50€/mes nous socis karate + 
kobudo

GOSHIN (defensa personal)
Dates: D’octubre a maig
Horari: Dissabte (cada dues setmanes) de 
11:00 a 13:00 h
Lloc: Gimnàs escola Mansuet
Preu: preu estimat 15€/mes

ASSOCIACIÓ TAI-TXÍ TAOTISTA

Tai-txí 
Dates: De setembre a juliol
Horari: Divendres de 20:30 a 22:00h - 
Dissabte de 10:00 a 12:00h
Lloc: Gimnàs Antigues Escoles
Preu: 25 €/mes + 20€ matrícula

4.000 PEUS
Muntanyisme i excursionisme - 
Secció infantil i juvenil de 4000 peus
Dates: De setembre a juliol
Horari: Dijous de 19:30 a 21:00h
Lloc: C/Pau Bertran, 25
Preu: informació al centre secció infantil 
i juvenil   
CLUB TENNIS TAULA

Tennis Taula
Dates: De l’1 de setembre al 30 d’agost 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 
18:30 a 21:30h
Lloc: Gimnàs Escola Mansuet
Preu: 60 €/anuals

Escola de Tennis Taula per a nens i nenes
Dates: De l’1 de setembre al 19 de juny
Horari: Divendres de 16:30 a 18:30h
Lloc: Gimnàs Escola Mansuet
Preu: 60 €/anuals

Tennis Taula 
(Competició federada equip veterans)
Dates: De l’1 de setembre al 30 d’agost

Horari: Dimecres de 19:30 a 22:00h
Lloc: Gimnàs Escola Mansuet
Preu: Quota federativa

Tennis Taula 
(Competició federada equip senior)
Dates: De l’1 de setembre al 30 d’agost
Horari: Diumenges de 09:30 a 14:30h
Lloc: Gimnàs Escola Mansuet
Preu: Quota federativa

CENTRE D’ESPORTS COLLBATÓ

Biberons
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts i dijous de 16:45 a 18:00h
Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€ - Quota mes 25€

Prebenjamins
Dates: De setembre a juny
Horari: Dilluns i dimecres 16:45 a 18:00h
Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€ -  Federació 10,80€ 
- Quota mes 35€

Benjamins
Dates: De setembre a juny
Horari: Dilluns i dimecres 18:00 a 19:30h
Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€ -  Federació 10,80€ 
- Quota mes 35€

Alevins
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts i dijous 18:00 a 19:30h
Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€ -  
Federació 10,80€ - Quota mes 35€

Infantils
Dates: De setembre a juny
Horari: Dilluns i dimecres 19:30 a 21:00h
Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€  
Federació 10,80€
Quota mes 35€

Cadets
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts i dijous 19:30 a 21:00h
Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€   
Federació 10,80€
Quota mes 35€

Juvenil   
Dates: De setembre a juny
Horari: Dilluns i dimecres de 21:00 a 
22:30h

Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€  
Federació 10,80€ 
Quota mes 35€

Senior
Dates: De setembre a juny
Horari: Dimarts i dijous 21:00 a 
22:30h
Lloc: Pista Coberta Martí i Gil
Preu: Inscripció 35€   
Federació 10,80€  
Quota mes 35€

CLUB DE TENNIS COLLBATÓ    

Minitennis
Dates: 1 de setembre a 30 de juny
Horari: De dilluns a diumenge 
Lloc: CT Collbató
Preu: En funció dels dies  i grup 
d’entrenament

Iniciació
Dates: 1 de setembre a  l’1 de juliol
Horari: De dilluns a diumenge 
Lloc: CT Collbató
Preu: En funció dels dies  i grup 
d’entrenament

Perfeccionament
Dates: 1 de setembre al 2 de juliol
Horari: De dilluns a diumenge 
Lloc: CT Collbató
Preu: En funció dels dies  i grup 
d’entrenament

Joves
Dates: 1 de setembre al 3 de juliol
Horari: Dimecres i divendres de 16:00 a 
17:30h
Lloc: CT Collbató
Preu: En funció dels dies  i grup 
d’entrenament

Competició
Dates: 1 de setembre al 4 de juliol
Horari: De dilluns a dissabte
Lloc: CT Collbató
Preu: En funció dels dies  
i grup d’entrenament

Adults
Dates: 1 de setembre al 5 de 
juliol
Horari: De dilluns a diumenge
Lloc: CT Collbató
Preu: En funció dels dies  
i grup d’entrenament

Programa de cursos i activitats 2015-2016
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Activitats Esports

RAMON

Gimnàstica de manteniment
Dates: De setembre a juliol 
Horari: Dilluns, dimecres i 
divendres de 09:30 a 10:30. 
Horari d’hivern: 10:15 a 11:15h 
Lloc: Aire lliure/Casinet
Preu:  Gratuït

HÍPICA

Classes particulars
Dates: Tot l’any
Horari: Dissabtes i diumenges de 09:00 a 
12:00h i de 17:00 a 20:00h Freqüència opcional
Lloc: Centre Hípic Collbató
Preu: 20€/classe

Classes entre setmana
Dates: Tot l’any
Horari: De dilluns a dijous de 17:00 a 
18:00h; 18:00 a 19:00h; 19:00 a 20:00h
Lloc: Centre Hípic Collbató
Preu: 80€/mes

Classes de Salt
Dates: Tot l’any
Horari: De dilluns a dijous de 17:00 a 
18:00h; 18:00 a 19:00h; 19:00 a 20:00h
Lloc: Centre Hípic Collbató
Preu: 60€/mes

Extra-escolars amb ponis
Dates: Tot l’any
Horari: De dilluns a dijous de 16:30 a 
18:00h
Lloc: Centre Hípic Collbató
Preu: 24€/mes/
1 cop setmana  
40€/mes/2 cops a la setmana

SLAM CLUB

Pàdel 
Dates: Tot l’any 
Horari: De 9:00h a 23:00h de dilluns a 
divendres - De 09:00 a 22:00h dissabte 
i diumenge
Lloc: C/Lleida, 2 
Preu: 36€/mes 

ESCOLA TAEKWUONDO COLLBATÓ 

TAEKWUONDO
Dates: Tot l’any 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 
16:45 a 20:00h
Lloc: Gimnàs antigues escoles
Preu: A determinar 

Programa de cursos i activitats 2015-2016

INCRIPCIONS DE LES ACTIVITATS:

•  Activitats de l’àrea d’educació, Escola 
de Música i àrea social a l’Ajuntament 
al telèfon 937 770 100. 

•  Cursos d’anglès Helen Doron adreçar-
se a Helen Doron 

   (baixllobregat@helendoron.com).
•  Extraescolars AMPA Escola Mansuets 

a: ampamansuets@gmail.com.
•  Extraescolars SI Collbató al mateix 

centre escolar.
•  Activitats del Casal d’avis adreçar-se a 

la Casa de Cultura.
•  Activitats de l’Associació de Dones a: 

donesdecollbato@gmail.com.
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El casal de cultura engega el curs amb 
una programació farcida de cultura
L’Altaveu de la Cultura a Collbató aposta per les 
exposicions aquest mes de setembre

Els gegants celebren 30 anys!

La Colla gegantera de Collbató està 

d’enhorabona. Celebren, ni més ni 

menys, que tres dècades, i volen com-

partir-ho amb tothom en una gran 

jornada festiva prevista per al proper 

dissabte 26 de setembre. Hi estan con-

vidades una desena de colles que parti-

ciparan de la cercavila.

Està previst que a partir de les 17hores 

hi hagi la plantada de les colles parti-

cipants a la plaça de l’Era. Una hora 

més tard es donarà el tret de sortida a 

la cercavila, amb les següensts colles: 

Gegants del Bruc, Gegants de Caste-

llolí, Gegants de Masquefa, Drac d’Or 

d’Hospitalet, Gegants de Castelldefels, 

Gegants de La Palma, Gegants de Sant 

Andreu de la Barca, Gegants de Sant 

Feliu de Llobregat, Gegants de Castell-

bisbal, Gegants de Collbató.

En acabar, a quarts de vuit del vespre, 

hi haurà els balls finals i l’entrega de re-

cords a les colles i també als antics mem-

bres. Tot seguit, tots plegats comparti-

ran un sopar la plaça de l’Era, per ce-

lebrar l’efemèride. A més, es comptarà 

amb la participació de la Colla de diables 

Salnitrats, que acompanyaran la jornada 

amb la seva batucada i amb l’Associació 

de fotografia ObjectivaMent.

Entitats

Estiu Jove 2015
Les activitats organitzades per la bar-

raka jove aquest estiu 2015 han tingut 

una gran acollida per part dels joves de 

Collbató.

Durant el mes de juliol han pogut gaudir 

d’activitats com futbol sala, bàsquet,un 

taller de perruqueria i maquillatge,bàd-

minton, graffitis i jocs de taula.

Un dels gran èxits ha estat la piscina 

nocturna, el que demostra que és una 

activitat ja consolidada que té molta 

acceptació entre els collbatonins, es-

pecialment, els joves.

Des del consistori es considera que és 

molt important que el jovent tingui es-

pais on poder compartir, jugar i inte-

raccionar amb altres joves.

El mes de setembre arriba carregat 

d’activitats al Casal de Cultura de Coll-

bató. El centre, espai de troabada de jo-

ves, adults i grans del poble, comença 

el curs amb una agenda de propostes i 

serveis culturals per a tots els públics 

que refermen el seu paper com a altaveu 

de la cultura a Collbató. 

Exposició “Carmen Amaya. Essència, 

presència i mite”

L’activitat al Casal de Cultura comença 

dijous dia 3 de setembre amb l’expo-

sició “Carmen Amaya. Essència, pre-

sència i mite” que es podrà veure, de 

dilluns a divendres, fins el dia 30 de 

setembre. La mostra es composa d’una 

una selecció de fotografies personals i 

familiars de l’artista i està organitzada 

per la Biblioteca de Collbató. 

Exposició “1714 al Baix Llobregat” 

Del 4 al 14 de setembre l’equipament 

municipal acull la mostra ‘1714’. Un 

passeig per la història de Catalunya 

que es podrà veure de dilluns a di-

vendres i  que està organitzada per 

Ajuntament de Collbató i Centre 

d’Estudis Comarcal Baix Llobregat.

“El Lado Oscuro del amor”

La lectura també té el seu espai a 

la programació del Casal Cultural. 

Dissabte 26 a les 11h del matí, la bi-

blioteca acull la trobada del club de 

lectura sobre el llibre “El lado oscuro 

del amor” de Rafik Schami.

A més, el casal tindrà un paper actiu 

a la Festa Major del municipi del 12 al 

20 de setembre. 
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Altres

La música torna al Casal de la Gent Gran a 
ritme de balls de saló  

El Tribunal Suprem, en sentència del 7 de juliol passat, va 

desestimar els darrers recursos presentats pel conflicte de 

la zona industrial Les Ginesteres, a Collbató, i va confirmar 

la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

del 2013, que ja va declarar nul·la la requalificació de 21 

hectàrees de sòl rural en industrial. Ara, el Suprem es ratifica 

després de considerar que tant el conveni urbanístic subscrit 

amb empreses privades com la modificació del Pla General 

“van incórrer en el vici de desviació de poder” perquè 

“s’allunyaven de l’nterès general i de les finalitats pròpies 

del planejament urbanístic”, ja que l’operació se centrava a 

requalificar terrenys a canvi de diners. Igualment, el màxim 

tribunal considera que l’aleshores conseller de Política 

Territorial, Joaquim Nadal, va actuar de manera improcedent 

en modificar unilateralment les decisions de la Comissió 

d’Urbanisme. Amb aquesta sentència, inapel·lable, es posa fi 

definitivament al projecte d’ampliació de la zona industrial, 

una iniciativa urbanística que va originar una forta polèmica 

a Collbató anys enrere. Els terrenys afectats tornen a la seva 

condició inicial de rústics no urbanitzables, reforçada ara 

amb la qualificació de sòl d’especial protecció que li atorga el 

Pla General Metropolità.

El Casal de la Gent Gran programa periòdicament l’activitat 

de ball de saló, amb música en directe,  obert a tots aquells 

que hi vulguin assistir. Habitualment es fa al Casinet, el se-

gon  dissabte de cada mes, de les 18:00  a les 21:00h.

Aquest mes de setembre però, s’ha traslladat al Casal de 

Cultura i a més, al coincidir el segon dissabte entre dues 

jornades festives (11 de setembre i diumenge) s’ha canviat 

l’activitat del dia 12 al dia 5 de setembre.

El Tribunal Suprem confirma 
l’anul·lació del projecte d’ampliació 
de la zona industrial a les Ginesteres
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La regidoria de Promoció Econòmica s’ha marcat un repte 

aquest mes de setembre: millorar l’ocupabilitat de les per-

sones del nostre municipi potenciant l’emprenedoria i l’au-

toocupació. Dins la estructura socioeconòmica de Collbató, 

aquestes activitats tenen un pes decisiu. Entre el 2013 - 2014 

el nombre de persones autoocupades va augmentar en un 

6,4 %, el que es tradueix en uns 25 autònoms més, esdeve-

nint una estructura ocupacional bàsica del municipi. 

Davant d’aquesta realitat l’Ajuntament de Collbató conside-

ra necessari implementar una sèrie de mesures adreçades a 

donar suport a aquest col·lectiu i potenciar l’emprenedoria, 

molt especialment  en aquells perfils que tenen una major 

taxa d’ocupació, de manera que es puguin desenvolupar ac-

tivitats que ajudin a satisfer noves necessitats socials.  

L’espai d’atenció i recepció es farà a l’Oficina d’Informació 

Turística, on actualment s’ubiquen els serveis tècnics de 

Promoció Econòmica, que farà el primer contacte a partir 

del qual es derivarà a diferents programes en funció de les 

necessitats de cada un dels emprenedors. 

TREBALL EN XARXA A TOTA LA COMARCA 

El consistori està treballant amb la resta d’ajuntaments del 

Baix Llobregat Nord per tal de dur a terme la segona edició 

del programa “Fem Xarxa, Fem Empresa”. Es tracta d’un 

programa destinat a acompanyar als emprenedors que s’ini-

Economia

‘COLLBATÓ EMPRÈN’ aposta pels emprenedors per 
millorar l’ocupabilitat del municipi
El nombre d’autònoms i emprenedors ha augmentat un 6.4% el darrer any

cien en el seu recorregut i als que ja han iniciat la seva acti-

vitat i requereixen suport addicional. Aquest programa està  

subvencionat per la Diputació de Barcelona i es treballa con-

juntament amb la resta d’ajuntaments de manera itinerant . 

Per  tal de donar un servei més ampli de suport a l’empre-

nedoria també es mantenen converses  amb el departament 

de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell, dins 

de l’àmbit “Molí Empresa”, el primer viver d’empreses mu-

nicipals del Baix Llobregat. Aquestes negociacions volen 

establir les bases de col·laboració perquè els emprenedors 

de Collbató puguin fer ús d’aquest espai i l’assessorament, 

l’assistència i l’orientació que els cal per tal d’iniciar la seva 

activitat i consolidació empresarial. 

L’atur registrat al mes de juliol de 2015 a Collbató era 

de 199 persones.  Aquesta xifra situa el nostre mu-

nicipi com un dels municipis amb menys atur de la 

comarca, sent del 10,87% mentre que la mitjana de 

la comarca és del 15,02%. (Dades de l’Observatori 

d’Empresa i Ocupació del Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya).

DADES DE L’ATUR FINS AL MES DE JULIOL

Oficina d’Informació Turística

Pl de l’Era s/n 

Tel. 93 777 01 00  / Tel. 93 777 90 76

MÉS INFORMACIÓ:
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Opinió

JUNTS PEL SÍ.
Fa temps que diem “Ara és l’ho-
ra”, però “l’hora” mai havia 
estat tant a prop com avui. Els 
catalans i catalanes estem cri-
dats a les urnes, i el 27 de setem-
bre  podrem votar per primera 
vegada sobre la independència 
del nostre país en unes eleccions 
que inequívocament seran in-
terpretades com a plebiscitàries, 
i per tant, decisives.
Arribem a aquest punt després 
de recórrer un llarg camí, un 
camí ple de traves per part del 
govern espanyol, que ens ha 
negat incansablement el nostre 
dret a decidir, a fer un referèn-
dum d’autodeterminació, i que 
ens ha confirmat un cop més 
que l’única sortida viable que 
tenim el poble català és la inde-
pendència.
Un camí que Esquerra Repu-
blicana fa molts anys que re-
correm, dur i ple d’obstacles, 
on malauradament han quedat 
moltes persones que no podran 
veure el final del camí. Per ells –
que mai oblidarem–, pels que hi 
som, i pels que hi vindran, hem 
seguit treballant de valent amb 
el convenciment que arribar fins 
aquí era possible.
Ara ens ho juguem gairebé tot, i 
el 27 de setembre  hem d’omplir 
les urnes de vots independentis-
tes, de vots de tots els que volen 
viure en un país millor.
Estem convocats i estem mo-
bilitzats, som una onada molt 
difícil d’aturar. Milers de perso-
nes de la societat civil, entitats i 
partits polítics, que deixem en-
rere les diferències per sumar i 
guanyar la independència entre 
tots. Anem junts pel Sí, units 
amb un únic objectiu, guanyar la 
llibertat, la llibertat de fer l’estat 
que els catalans i catalanes vo-
lem, un país nou, més just, amb 
igualtat d’oportunitats i al servei 
de les persones.
El 27 de setembre  escollim junts 
el Parlament i el Govern que 
proclamin i exerceixin per fi la 
independència de Catalunya!

Esquerra Republicana de Cata-
lunya.
collbato@esquerra.org

Punt i final a l’ampliació de la 
zona industrial

El Tribunal Suprem ha desesti-
mat els recursos presentats pel 
conflicte de la zona industri-
al Les Ginesteres i confirma la 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que 
va declarar nul·la la requalifi-
cació de 21 Ha de sòl rural en 
industrial a Collbató. Ratifica 
que tant el conveni urbanístic 
subscrit amb empreses priva-
des com la modificació del Pla 
General, van incórrer en el vici 
de desviació de poder, perquè  
s’allunyaven de l’interès ge-
neral i de les finalitats pròpies 
del planejament urbanístic, ja 
que l’operació se centrava a re-
qualificar terrenys a canvi de 
diners. Igualment,  conside-
ra que l’exconseller de Política 
Territorial, Joaquim Nadal, va 
actuar de manera improcedent 
en modificar unilateralment les 
decisions de la Comissió d’Ur-
banisme. Punt i final, doncs, a 
un projecte especulatiu sense 
fonament. Els terrenys tornen 
a ser rústics, protegits ara amb 
la qualificació de sòl d’especi-
al protecció que li atorga el Pla 
General Metropolità. Recordem 
que tot es va iniciar l’any 2007 
amb la presentació d’un recurs 
contenciós per diverses enti-
tats, el GIC, membres de Salvem 
Montserrat i veïns del poble. 
 
Gràcies als 1.240 veïns que  van 
presentar al·legacions, a Sal-
vem Montserrat per les seves 
mobilitzacions, a les prop de 
60.000 persones que van signar 
el manifest,  als regidors del GIC 
i  també a l’extècnic municipal 
de Medi Ambient, Josep Olive-
lla, que en el seu dia va informar, 
amb el rigor que el caracterit-
za, sobre les irregularitats del 
procediment. Finalment, hem 
pogut preservar un important 
espai natural.

www.collbatogic.org

El 27 de setembre tots els ca-
talans/es estem cridats a les 
urnes. Són les eleccions al 
Parlament de Catalunya, però 
en realitat tenen un caràcter 
totalment diferent a la res-
ta d’eleccions. Políticament, 
aquesta convocatoria és quel-
com més que triar els 135 di-
putades i diputats de la cambra 
catalana. Aquestes eleccions 
serviran per pendre la decisió 
col•lectiva que encara no ens 
han deixat prendre: suposa 
triar entre tots si volem que 
Catalunya sigui un nou Estat 
d’Europa o no; suposa el vot 
per decidir si el país s’ha de 
dotar dels instruments per mi-
llorar substancialment la vida 
de la gent i dels territoris o no; 
suposa escollir entre una Cata-
lunya adulta capaç d’afrontar 
les seves pròpies decisions en 
tots els àmbits o bé ser un país 
tutelat, per no dir subjugat. 
En definitiva, són les eleccions 
més importants de la historia 
recent de Catalunya.

La transcendència del moment 
ens interpel•la a tots, i és per 
això us fem una crida a parti-
cipar activament en aquestes 
eleccions.

Passi el que passi, guanyi el 
“Sí” o guanyi el “No”, la histò-
ria de Catalunya canviarà. Som 
en una cruïlla fonamental pel 
futur de tots nosaltres i de les 
properes generacions.

Suposo que aquest sentiment 
és el que va moure 1650 collba-
tonis/es a participar en la con-
sulta del 9N; un petit espai de 
participació al nostre institut, 
que va viure un torrent de gent 
durant tot el dia amb una bar-
reja de determinació i emoció. 
Collbatonins: ara va de debò!
Des de la candidatura de Junts 
pel Sí volem que tothom sigui 
partícip d’aquesta decisió tant 
important pel futur del país i 
de tota la seva gent. Movilit-
za’t pel Sí!

CDC de Collbató

Nou curs polític municipal
 
Iniciem nou curs polític mu-
nicipal amb un canvi d’esce-
nari fruit dels acords entre les 
forces polítiques que, tot i no 
ser les més votades a les passa-
des eleccions municipals, han 
format un govern tripartit que 
fa que la primera força en vots 
i regidors, els Socialistes de 
Collbató, esdevinguem l’opo-
sició municipal.

Així les coses, volem traslla-
dar el compromís dels cinc 
regidors Socialistes i l’equip 
de militants i simpatitzants 
de l’Agrupació local de Coll-
bató de seguir treballant al 
màxim pel nostre poble. Ho 
farem, des d’una nova posició, 
fent seguiment de la gestió del 
govern municipal, exigint el 
compliment dels programes 
d’acció, avaluant la feina feta 
i, també, fent propostes i col-
laborant aprofitant la nostra 
experiència en la gestió de go-
vern de l’Ajuntament.

Les inversions als barris, 
l’ocupació o la construcció 
del nou ambulatori són al-
guns dels temes que entenem 
han  de protagonitzar l’agen-
da política local en els propers 
mesos. La discussió dels pres-
supostos municipals pel 2016 i 
les inversions que comprometi 
el nou govern pel proper perí-
ode en seran una bona mostra.
Els Socialistes de Collbató fa-
rem un seguiment a fons, ex-
plicarem de quina forma es fa 
aquest acord de “canvi” polí-
tic que s’ha anunciat i del qual 
no en tenim notícies cent dies 
després de les eleccions. Des-
coneixem si el tripartit muni-
cipal té intenció d’explicar a la 
població quin és el full de ruta 
del govern municipal, no obs-
tant, pels fets o per la manca 
d’ells els descobrirem.

Collbató necessita ser gesti-
onat i dirigit, no pot esperar 
més.

Socialistes de Collbató

mailto:collbato@esquerra.org
http://www.collbatogic.org


La tradició i la reivindicació marquen els actes de la diada a 
Collbató

El 27 de setembre hi ha convocades 

les properes eleccions al Parlament de 

Catalunya que, tot i seguir el marc legal i 

forma de les celebrades fins ara, són una 

cita electoral de gran transcendència. 

Davant la negativa constant per part de 

l’Estat Espanyol que impedeix exercir 

el dret a decidir d’un poble, d’elles 

dependrà el futur polític del nostre 

país. És per això que l’ajuntament de 

Collbató encoratja a tots els ciutadans 

amb dret a vot a que exerceixin el seu 

dret democràtic.

Un total de 5.510.713 catalans i catalanes 

estan cridats a les urnes, que a Collbató 

s’instal·laran al col·legi electoral de 

l’escola de La Salut, que  estarà obert 

des de les 9.00h fins a les 20.00h sense 

interrupció. 

Tot a punt per les eleccions del 27-S

El proper  11 de setembre se celebra 

la Diada Nacional de Catalunya. Una 

jornada festiva i de reivindicació que al 

nostre municipi es commemora amb 

una sèrie d’actes marcats per la tradició. 

ACTES INSTITUCIONALS 

DIMARTS, 8 DE SETEMBRE, 18H

Inauguració de l’exposició ‘1714 al Baix 

Llobregat’, que es podrà veure al Casal 

de Cultura del 4 al 14 de setembre. 

Lloc: Casal de Cultura. 

DIJOUS, 10 DE SETEMBRE, 20:30H

Ofrena floral. Amb motiu de la celebració 

de la Diada Nacional de Catalunya, 

els representants de la corporació i 

els grups municipals faran una ofrena 

floral. Les entitats del poble que vulguin 

també podran fer-la.  

Lloc: Racó del Ponis.

DIJOUS, 10 DE SETEMBRE, 21H

Baixada de torxes. Recorregut: Des 

del Pujolet, Pau Bertran, pl. Església, 

Pg.Mansuet, C/ Sant Corneli (Farmàcia), 

C/ Bonavista fins Ajuntament. 

Amb la Colla Salnitrats (Diables de 

Collbató).

DIJOUS, 10 DE SETEMBRE, 22H

Parlaments institucionals. Parlaments

davant l’Ajuntament a càrrec de Víctor 

Cucurull, membre del secretariat Naci-

onal de l’ANC i refrigeri (coca o mistela).

Lloc: Jardins Nolla-Alcobé

Organitza: Ajuntament de Collbató amb

la col·laboració de l’ANC Collbató

DIADA NACIONAL

Un any més, l’ANC convoca els catalans a 

Barcelona per celebrar la Diada Nacional. 

Enguany s’ha organitzat la ‘Via Lliure a 

la República Catalana’ que vol omplir la 

Meridiana formant un immens mosaic 

blanc dotat de color; símbol del país nou 

que hem de construir entre tots a partir 

del 27 de setembre. 

La secció local de l’ANC a Collbató 

organitza autocars per anar a 

Barcelona, al Tram7 que és el que li 

ha tocat al poble, tot i que ja queden 

poques places. 

Per poder votar cal presentar 

o bé el Document nacional 

d’identitat (DNI), el passaport 

(amb fotografia) o bé el Permís 

de conduir (amb 

fotografia)
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