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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 octubre 2015

DE L’1 AL 30 D’OCTUBRE
Activitat: Exposició “Joan 
Maragall, el poeta extasiat”
Horari: Dlls-dvs 10-14h / 16-
20:30h. Dssb. 10-14h
Casal de Cultura 

A PARTIR DEL 6 D’OCTUBRE
Taller Descobrint l’Òpera
Durada: 6 sessions de 2h (6, 13, 20, 
27 d’octubre i 3 i 10 novembre)
Horari: 17:30-19:30h. Casal de 
Cultura
Places màximes: 25 pxs
Inscripcions a casal.collbato@
collbato.cat o presencialment al 
Casal de Cultura

DEL 13 AL 25 D’OCTUBRE
Exposició d’olis de Salvador Batalla 
“Paisatges de Catalunya”
Horari: Dlls-dvs 10-14h / 16-
20:30h. Dssb. 10-14h
Casal de Cultura

DIES 14 I 16 D’OCTUBRE
Seminari la intel·ligència 
emocional en el món laboral
Durada: 6 hores
Horari: 10-13h. 
Casal de Cultura

DIES 14, 22 I 28 D’OCTUBRE
Coaching per emprenedors
Horari: 09:30-13:30. Casal de 
Cultura 

A PARTIR DEL 15 D’OCTUBRE
Atenció sociosanitària a persones 
dependents
Durada: 140 hores
Horari: Dimarts i dijous (9-13h). 
Casal de Cultura 

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
Setmana de la mobilitat sostenible: 
Pedalada popular
Horari: 9:00h. Casinet
Organitza: Ajuntament de Collbató

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
Paella de germanor dels socis del 
Casal d’Avis

Horari: 18:00h. Casal d’Avis

A PARTIR DEL 19 D’OCTUBRE
Curs monitor d’activitats de lleure 
infantil i juvenil
Durada: 310 hores
Horari: Dilluns, dimecres i 
divendres (9-13h). Casal de Cultura

A PARTIR DEL 22 D’OCTUBRE 2015 
Taller Història del Jazz
Durada: 6 sessions de 2h 
(22 i 29 d’octubre i 5, 12, 19 i 26 de 
novembre)
Horari: 18:00-20:00h. 
Places màximes: 25 pxs
Casal de Cultura

DIVENDRES 23 D’OCTUBRE
Divendres de foto
Horari: 16:00h/18:00h. Casal de 
Cultura
Organitza: ObjectivaMent

DEL 28 D’OCTUBRE AL 11 DE 
NOVEMBRE
Exposició “Cuida’t les Dents”
Casal de Cultura
Horari: Dlls-dvs 10-14h / 16-
20:30h. Dssb. 10-14h
Casal de Cultura

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE
Festa de la Castanyada 2015
Horari: 17:30h. Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament de Collbató

DIES 30 I 31 D’OCTUBRE
Visita a l’Inframón.
Horari: 19:30h. Coves de Salnitre.
Organitza: Ajuntament de Collbató
Preu: 9 € adult / 5,5 € infantil. 
Imprescindible reserva prèvia

CADA DILLUNS I DIMECRES
Bingo Casal d’Avis
Horari: 16-19h. 
Casal de Cultura

OCTUBRE-JUNY
Inici dels cursos estables de 
formació d’adults (Curs 2015-16)
Informació sobre l’oferta a: 
www.collbato.cat
Inscripcions a l’Ajuntament o al 
Casal de Cultura (937770100)

mailto:casal.collbato@collbato.cat
mailto:casal.collbato@collbato.cat
http://www.collbato.cat
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Societat

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 Trull 

Mobilitat, 
Urbanisme i Via 
Pública

Maria Teresa 
Casanovas

Cultura i Promoció 
econòmica

Males olors a Collbató
Davant dels episodis de males olors patits els últims me-

sos i arran de les queixes veïnals rebudes, l’Ajuntament 

de Collbató ha iniciat un procés de recollida d’informació 

referent a aquesta problemàtica. 

El mes de setembre passat ja va tenir lloc una trobada entre 

l’Ajuntament i el director de l’Agència de Residus de Cata-

lunya, en la qual se li va transmetre la inquietud municipal 

en relació amb la contaminació ambiental produïda per la 

pudor que suposadament prové de l’Ecoparc4; així com la 

necessitat de determinar-ne les causes i aplicar mesures 

per prevenir-les. 

També es va acordar seguir amb els contactes amb els di-

ferents agents responsables de la infraestructura: l’em-

presa gestora Cespa i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Finalment, es van sol·licitar compensacions econòmiques 

per al municipi pel fet de suportar les molèsties causades.

Prova pilot d’ampliació 
horària de l’OAC
Aquest mes d’octubre s’ha iniciat una prova pilot per 

tal d’ampliar l’horari d’atenció ciutadana al Casal de 

Cultura. Un projecte que pretén descentralitzar els 

serveis de l’OAC, que fins ara només es prestaven a 

l’edifici de l’Ajuntament en horari d’oficina: de di-

lluns a divendres de 9 a 14h i dijous de 15 a 19.30h. El 

nou horari al Casal serà de dilluns a divendres de 10 a 

13h i de 16 a 20h, i dissabte de 10 a 13h. Aquesta des-

centralització es limitarà, en una primera fase pilot, 

a prestar els següents serveis bàsics: informació ge-

neral de tots els tràmits municipals, registre general 

d’instàncies i programació de cites concertades amb 

els diferents tècnics municipals o amb els gestors de la 

oficina central de l’OAC.

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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Eleccions

27S a Catalunya 27S a Collbató

27-S: Victòria incontestable de la independència a 
Collbató
Junts pel Sí i la CUP aconsegueixen més del 60% dels vots amb la participació més 
massiva de la història

El 27 de setembre passat, Catalunya va viure un dia històric 

amb la celebració de les eleccions al Parlament. Uns comicis 

amb victòria clara de les dues forces independentistes, Junts 

pel Sí i la CUP, que, sumades, aglutinen 72 representants 

de 135 a la Cambra, amb 62 i 10 escons, respectivament. Al 

nostre poble, els resultats no només es van mantenir en la 

tònica nacional, sinó que, a més, es van superar amb escreix. 

Uns resultats que, com a tot el país, representen la victòria 

més gran de l’independentisme en tota la història.

I és que la coalició que lidera Raül Romeva va obtenir, a 

Collbató, gairebé el 50% dels vots, amb un total de 1.316, 

superant en 10 punts el percentatge de tot el territori. 

Mentrestant, la CUP, que a nivell general va tancar la 

representació electoral, va ser la tercera força, amb 286 

vots, -el 10,82% de la població que va anar a votar- només 

superada per Ciutadans, que va ser la segona força amb 379 

paperetes i un 14,33% dels vots. Aquesta última formació es 

va mantenir en la segona plaça, que també va assolir a nivell 

de Catalunya gràcies als 25 diputats obtinguts.  

Pel que fa a la resta de forces, resultats pràcticament calcats. 

Per aquest ordre: PSC, PP i Catalunya sí que es pot es van 

repartir la resta del pastís. Els socialistes van mantenir un 

frec a frec amb els populars que es va resoldre a favor del 

partit de Miquel Iceta per 4 vots, amb 194 pels del carrer 

Nicaragua i amb 190 pels de Garcia-Albiol, i amb un 7,34% i 

un 7,19% dels vots, respectivament. 

Uns resultats sensiblement diferents als de la resta del 

Principat, si tenim en compte que Catalunya sí que es pot 

va quedar com a quarta força i per davant del Partit Popular. 

Unió Democràtica, ja sense representació, i la resta de partits 

que es presentaven als Comicis van obtenir uns resultats 

paral·lels amb els de tot el país. 

Finalment, Collbató, com arreu de Catalunya, també 

va tocar sostre a nivell de participació, amb un rècord 

històric del 83,41% del cens, o, dit d’una altra manera, 

que van exercir el seu dret a vot 2.644 persones de les 3.171 

totals que ho podien fer. Fins la jornada del 27-S la major 

participació de Collbató s’havia registrat l’any 1984, amb 

un 73,4% del cens. Una dada encara més esfereïdora si 

tenim en compte que aleshores la població era molt més 

baixa que l’actual. 

A continuació us desglossem les dades que hem comentat 

anteriorment:
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Mocions

Collbató reconeix oficialment la 
condició de víctimes als veïns afectats 
pel franquisme

Collbató veta l’exèrcit espanyol 

El darrer ple ordinari va aprovar per 
unanimitat la restricció de maniobres 
militars al poble i als seus voltants

Després de diversos incidents pel desplegament de l’exèrcit 

espanyol a Collbató, l’Ajuntament va decidir presentar 

una moció per tal de restringir-ne l’accés. Al ple ordinari 

celebrat el passat 21 de setembre tots els membres del 

consistori van votar a favor de la proposta, atès, van 

afirmar, que aquests valors són contraris als projectes 

pedagògics del poble. 

I és que, darrerament, s’han viscut alguns episodis que 

han generat protestes entre els veïns arran de la presència 

de soldats en horari d’entrada dels infants als centres 

educatius, i han interferit, per exemple, l’activitat dels 

visitants al Parc Natural de Montserrat i a les Coves del 

Salnitre. Fins i tot, un noi provinent d’un país en conflicte 

bèl·lic com Ucraïna, de visita a Collbató, va patir un atac 

d’angoixa en veure militars a l’àrea de la Salut.

Collbató se suma a la moció de suport 
a l’acollida de població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la 
Mediterrània

El passat dia 21 de setembre l’Ajuntament de Collbató va 

aprovar per unanimitat donar suport a la moció d’acollida 

de persones víctimes de conflictes armats. Una moció que 

s’havia ratificat aquest mateix mes de setembre a Barcelona 

per la Federació de Municipis de Catalunya, el Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament i l’Associació Catalana 

de Municipis, segons la qual s’instava als Governs espanyol i 

català a adoptar mesures per facilitar l’arribada de refugiats 

de Síria. Segons dades oficials, Catalunya podria arribar a 

acollir 2.000 persones, i els diferents municipis han de 

saber a quants refugiats poden acollir i quants ciutadans 

estan disposats a ajudar. A més, es van acordar 9 punts 

més de cara a fer més fàcil l’adaptació de totes les famílies 

desplaçades. Els 11 compromisos es van centrar sobretot 

en: un increment dels recursos econòmics i d’espai per 

garantir-los les millors condicions, la conscienciació a la 

població de la vulnerabilitat dels refugiats o la coordinació 

entre municipis perquè ningú es quedi sense asil. 

El 15 d’octubre ha estat declarat dia nacional de les víctimes 

de la guerra civil i la repressió franquista. Amb aquest 

motiu, l’Ajuntament de Collbató ha preparat una sèrie 

d’actes en memòria de les víctimes del nostre poble. Entre 

d’altres, es farà una visita guiada gratuïta al nucli antic de 

Collbató, tot identificant els escenaris de la guerra civil: 

l’Ajuntament Vell, l’antiga escola o el sindicat agrícola. Tot 

plegat, de la mà de Maria Àngels Sellés, autora del llibre De 

Chamartín a Collbató, en què es narren episodis d’aquella 

època. 

En aquest sentit, el 21 de setembre passat, el ple de 

l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció que 

reconeix per primer cop oficialment la condició de víctimes 

de la guerra civil i el franquisme de tots aquells veïns de 

Collbató que van ser assassinats, empresonats, depurats, 

castigats o exiliats com a conseqüència de la guerra civil i 

de la repressió posterior. 
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Cultura

Segon any d’actes 
commemoratius de la 
Diada a Collbató
El discurs del divulgador cultural, 
Víctor Cucurull, la ofrena floral al 
Racó d’en Ponis i la baixada de torxes 
pels carrers del poble van ser els actes 
principals de la commemoració dels 
fets de 1714. 

El passat dia 10 de setembre, coincidint amb la vigília de 

la Diada Nacional de Catalunya, l’Ajuntament de Collbató 

va organitzar diversos actes de commemoració dels fets 

de 1714. Les principals Associacions veïnals i els Grups 

Polítics amb representació al Consistori van donar el tret 

de sortida a un vespre amb aires festius, però també de 

reivindicació, amb una ofrena floral als parterres que 

presideixen l’entrada del Molí de l’Oli, al Racó d’en Ponis. 

La ofrena va estar precedida per un breu parlament de la 

regidora de Cultura, Maria Teresa Casanovas, que es va 

adreçar als assistents per transmetre’ls la voluntat de fer 

d’aquest espai del poble, el punt habitual de trobada dels 

collbatonins per aquesta data històrica.

Un cop finalitzat aquest acte, es va procedir, per segon 

any consecutiu, a la baixada de torxes pels carrers del casc 

antic. Un recorregut que va començar al barri del Pujolet i 

que va tenir el seu punt i final a la Plaça de l’Ajuntament, 

on el públic va poder gaudir dels amplis coneixements del 

divulgador cultural, Víctor Cucurull, que va ser el convidat 

estrella de la nit. Cucurull, membre de l’ANC i de l’Institut 

Nova Història, va repassar, de manera diàfana, la tradició 

pionera del nostre país. I va vertebrar el seu discurs a 

partir de diversos esdeveniments històrics presents en 

l’imaginari col·lectiu de Catalunya, com la intervenció 

de Pau Casals a l’ONU l’any 1971; o d’altres de no tant 

recordats, com la creació del Sindicat de Remença l’any 

1448, quan la pagesia de la Catalunya Vella va aconseguir 

els primers privilegis d’Europa en detriment dels senyors 

feudals.

Finalment, els assistents van acabar aquesta vetllada 

reivindicativa amb la degustació de coca de vidre i mistela, 

gentilesa de la Organització, als Jardins Nolla-Alcobe.

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

ha resolt concedir un ajut de 400.000€ a l’Ajuntament de 

Collbató per a la millora dels accessos i instal·lacions de les 

Coves del Salnitre. Amb aquesta subvenció es preveu millorar 

les connexions elèctriques de les instal·lacions, fer diverses 

obres per facilitar l’accés dels visitants, acabar l’enllumenat 

de l’itinerari i elaborar un espectacle audiovisual adaptat a 

diferents tipus de públic. Les actuacions s’executaran al llarg 

dels propers dos anys. És la segona vegada que es demana 

aquesta subvenció, ja que l’any 2014 la mateixa sol·licitud va 

ser denegada per la Generalitat.

Les Coves de Collbató 
rebran una subvenció 
per millorar els seus 
accessos i instal·lacions
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Cultura

Els gegants de Collbató, el Mansuet i la Marta, van celebrar, 

el 26 de setembre passat, els seus 30 anys d’existència amb 

una trobada amb diferents colles geganteres de l’Anoia i 

del Baix Llobregat al voltant del nucli històric. La colla de 

diables Salnitrats va obrir una cercavila que es va iniciar amb 

la plantada, que va tenir lloc a la plaça de l’Era. Durant la 

desfilada va haver-hi una emotiva parada al Racó d’en Ponis, 

on les nou parelles de gegants convidades van ser testimonis 

de dos balls dels nostres gegants. Al final del recorregut, 

novament a la plaça de l’Era, les diferents colles van anar 

desgranant els seus balls davant d’un públic nombrós i 

familiar. També es va dedicar un record per als creadors dels 

gegants i per als anteriors caps de colla.

Gran celebració del trentè aniversari dels nostres 
gegants

Participants a la 
trobada

Colla de gegants de Collbató, El Bruc, 

Castellolí, La Palma, Castellbisbal, Masquefa, 

Castelldefels, Drac d’Or de l’Hospitalet, St 

Andreu de la Barca i St Feliu de Llobregat.

També va participar la colla de diables 

Salnitrats de Collbató.
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Breus

Les Coves més solidàries

El passat diumenge 4 d’octubre, sota el lema “Un dia de 

nassos”, les Coves del Salnitre van participar a la celebració 

dels 15 anys dels Pallapupas, una Organització de pallassos 

que té la tasca de fer riure els nens hospitalitzats de 

Catalunya. La meitat de la recaptació de les visites es va 

cedir a la Fundació. Pallapupas, per cert, compta amb 

actors professionals per desenvolupar aquesta activitat 

social tant important a la nostra societat.

Visita de la Creu Roja a Collbató

La delegació de la Creu Roja del Baix Llobregat Nord 

va organitzar, el passat dissabte 26 de setembre, una 

sortida a Collbató pel seu voluntariat. En aquesta trobada, 

encapçalada pel seu president, Santiago Sánchez, es van 

aplegar una seixantena de voluntaris de Martorell, Abrera, 

Esparreguera i Collbató que van poder gaudir d’una visita 

guiada per les Coves del Salnitre, gentilesa de l’Ajuntament 

com a agraïment a la tasca que desenvolupen.

Reconeixement a Collbató per 
la Solidaritat per la seva tasca 
humanitària

L’associació de Collbató per la Solidaritat ha estat guardonada 

amb un diploma d’agraïment del poble bielorús per la tasca 

que realitza  aquesta entitat des del 2001. El lliurament, que 

va anar a càrrec del sotsdirector del departament d’activitats 

humanitàries de la Gerència del President de Bielorússia, va 

tenir lloc en el marc del V Fòrum FEDASIB (Federació d’acció 

social amb els infants de Bielorússia).

Nous cursos del programa 
“Endavant”

Ja estan disponibles els nous cursos de formació i 

d’orientació ocupacional de 2015 per a joves i dones de 

Collbató, emmarcats dins del programa “Endavant”. Per a 

més informació consulteu el web de l’Ajuntament: 

www.collbato.cat.

Per un transport més sostenible

Del 12 al 19 d’octubre tindrà lloc la Setmana 

Internacional de la Mobilitat Sostenible, que a Collbató 

proposa un seguit d’accions per alliberar-nos del 

domini absolut del cotxe o bé usar-lo de manera més 

eficient: una pedalada col·lectiva, una caminada pel 

poble i la muntanya, una trobada d’usuaris de cotxe 

compartit, un curs gratuït de conducció eficient, 

inspeccions tècniques gratuïtes de bicicletes... Saber 

utilitzar bé els mitjans de transport ajuda a fer un poble 

millor i reforça la nostra salut.

Viatge a l’Inframón

Per celebrar la jornada de Tots Sants, les Coves del Salnitre 

tenen preparada una visita temàtica nocturna pel proper 

divendres 30 i dissabte 31 d’octubre. Una experiència que 

en acostarà al món dels morts; creences i rituals que ens 

portaran des de l’antiga necròpoli ibèrica de les coves fins al 

modern Halloween. Un viatge per galeries subterrànies que 

ens durà a l’Inframón.
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Esports

El Centre d’Esports Collbató presenta els seus equips

Equips PREBENJAMI BEquips PREBENJAMI A

Equips JUVENILSEquips INFANTILS

Equips CADETSEquips BENJAMI B

Equips BENJAMI AEquips ALEVINS

El Centre d’Esports Collbató va donar el tret de sortida a la temporada 2015-2016 
amb la presentació oficial, a la pista poliesportiva Martí Gil, de tots els equips que 
componen el club, amb la disputa de diversos partits amistosos amb el Manresa FS
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Èxit de participació als diferents actes de la Festa Major

Per segon any consecutiu, la Festa Major de Collbató s’ha 

celebrat per les dates del nostre patró, Sant Corneli, i 

val a dir que ha tornat a tenir molt bona acollida, amb 

una participació que ha superat les expectatives. Una 

tradició que s’ha recuperat després de diversos anys en 

què la festa del poble tenia lloc a finals d’agost. Enguany, 

els assistents han pogut gaudir de diversos espectacles de 

primer ordre. 

El Peyu, Rubianes, Port Bo i Hotel Cochambre han estat les actuacions més 
destacades de la festa

I és que, a tall d’exemple, en aquesta ocasió el pregó l’ha executat 

el mediàtic Peyu, que no s’ha deixat al pap cap de les singularitats 

humorístiques que el caracteritzen. A més, els collbatonins han 

tingut ocasió de rememorar el desaparegut Pepe Rubianes, de 

delectar-se amb la música del grup Hotel Cochambre i de viure 

els clàssics moments de diversió i espontaneïtat amb un correfoc 

que, un any més, ha posat el cartell de tancat per vacances a una 

altra Festa Major del nostre poble.

Festa Major
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Festa Major
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El SÍ guanya clarament les 
eleccions a Collbató i al país

En una jornada històrica que 
va batre tots els rècords de 
participació a Collbató amb un 
83,41% del cens, Junts pel Sí i 
la CUP aconseguien més del 
60% dels vots. Uns resultats 
que com a tota Catalunya de-
mostren una victòria més que 
clara de l’independentisme al 
nostre poble i al nostre país.

Estem contents dels resultats, 
però també del que ha suposat 
la candidatura de Junts pel Sí a 
Collbató. Una candidatura que 
ha unit diferents partits com 
ERC i CDC per un objectiu comú, 
però també a diferents grups lo-
cals, associacions o entitats, i 
gairebé un centenar de candi-
dats a Collbató que han posat el 
seu granet de sorra perquè això 
hagi estat possible, a tots ells i els 
que van confiar en aquesta can-
didatura, 1.316 gràcies!

Però el camí no ha fet més 
que començar. Ara que hem 
guanyat un mandat democrà-
tic per la independència toca 
construir un país, i ho hem de 
fer entre tots i totes. Tenim la 
legitimitat per fer-ho perquè el 
SÍ ha guanyat les eleccions. No 
hem pogut fer un referèndum 
normal i reconegut perquè no 
ens han deixat però el SÍ ha 
guanyat clarament aquest ple-
biscit en escons i en vots.
 
I és que no es pot comptabilitzar 
com a vots favorables al NO tot el 
que no és SÍ. Els números són els 
que són, i mentre que les can-
didatures clarament a favor del 
SÍ –JxSí i CUP– sumen 1.957.348 
vots, o el que és el mateix un 47, 
74%, les candidatures clara-
ment favorables al NO –C’s, PSC 
i PP– han obtingut 1.605.563 
vots, és a dir un 39,17%.

Per això, ningú pot dir ara que 
no tenim un mandat democrà-
tic per fer el país que anhelem.

ERC Collbató.
collbato@esquerra.org

Es reactiva el Parc Rural del 
Montserrat 

L’espai agroforestal dels mu-
nicipis de l’entorn del Mont-
serrat gaudeix d’una riquesa 
natural, paisatgística, arqui-
tectònica i de tradició que 
constitueix un patrimoni 
agrícola, forestal, ambien-
tal, cultural i històric que cal 
conservar i potenciar. Tots 
hem vist com en les darreres 
dècades s’han sofert proces-
sos de degradació a causa dels 
creixements desmesurats de 
la urbanització, els incendis 
forestals i l’abandonament de 
terres de conreu.

L’any 2005, un acord entre els 
alcaldes de Collbató, el Bruc, 
Olesa, Abrera i Esparreguera, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, el Patronat de 
la Muntanya, la Generalitat de 
Catalunya, la Unió de Pagesos i 
la Xarxa de Custòdia del Terri-
tori, va donar el tret de sortida 
al Parc Rural del Montserrat, 
amb l’objectiu de posar en 
valor el sòl agrícola i forestal 
i convertir-lo en una eina de 
desenvolupament econòmic. 
Algunes de les actuacions pre-
vistes eren: l’obtenció de la 
denominació d’origen per als 
productes tradicionals, la re-
cuperació de camps, la creació 
d’agrobotigues, cooperatives, 
etc. 

El nou equip de Govern, amb 
els ajuntaments veïns, tenim 
la ferma voluntat de repren-
dre’l i ja s’han fet passos im-
portants coordinant objectius 
amb el Projecte Life Mont-
serrat, destinat a la protec-
ció contra incendis forestals 
a l’entorn de la muntanya. 
Això ha de suposar un impuls 
definitiu a aquest projecte 
que serà beneficiós per a tots. 
Properament es constituirà 
el Consell Promotor del Parc 
Rural i es redactarà el corres-
ponent Pla de Gestió dins d’un 
procés participatiu.

www.collbatogic.org

Gràcies, gràcies, gràcies 

Des del grup de CDC de Collbató 
volem donar les gràcies a tot el 
poble per la resposta que ha do-
nat als diferents esdeveniments 
que han succeït aquest de mes de 
setembre, que sens dubte ha estat 
ple d`emocions i esperança.
La celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya de l’Onze de Setem-
bre amb la baixada de torxes i els 
actes institucionals oberts a totes 
les entitats del municipi, com a 
resposta ferma i compromesa cap 
a la memòria històrica del nostre 
país i la nostra voluntat de ser.
A la celebració de la Festa Major 
d’enguany li hem volgut donar 
un aire nou, alhora que més di-
nàmica i oberta a tothom. Po-
dem afirmar que la resposta que 
hem rebut de la gent ha estat 
magnífica, des de la celebració 
del dia del Patró Sant Corneli, 
dedicat especialment a la nostra 
gent gran, fins a les activitats de 
carrer obertes a tots els públics. 
La gent ha sortit al carrer i s’ha 
fet seva la festa, que era el nostre 
primer objectiu, i també oferir 
una festa de qualitat.
La celebració dels 30 anys dels 
Gegants de Collbató el dia 26 
ha estat un encert per part de la 
colla local, aprofitar la festa per 
recuperar el que a casa nostra 
era una tradició: la rua pel nucli 
històric. Això i reunir les colles 
geganteres, li ha donat la bri-
llantor que ens calia.
I, finalment, les eleccions del 
27 de Setembre que han marcat 
clarament la voluntat del nostre 
poble i de la nostra gent. Coll-
bató s’ha manifestat clarament 
a favor de la Independència i ha 
donat un recolzament clar a uns 
dels punts programàtics que van 
marcar la nostra coalició muni-
cipal. El 60% dels vots emesos a 
Collbató han anat a formacions 
independentistes.
Seguirem treballant Junts per 
un Collbató més cohesionat, 
sostenible i acollidor. És la nos-
tra voluntat treballar de valent 
per canviar tot allò que estigui a 
les nostres mans.

CDC Collbató

Primera crisi de govern

El passat 8 d’octubre la revista 
electrònica “777 Comunica”, 
editada al poble veí d’Espar-
reguera, publicava una notí-
cia que duia el següent titular: 
“Jordi Serra abandona el GIC” 
La notícia explicava que el 
regidor hauria pres la deci-
sió “per discrepàncies amb 
el partit” i al mateix temps 
avançava que Serra no tenia 
cap intenció de deixar el càr-
rec municipal perquè respec-
tava el programa i l’acord de 
govern. La seva idea, segons 
la mateixa font, és continuar 
com a regidor independent. 
El cas és que en el moment de 
publicar aquest article, una 
setmana després d’haver apa-
regut la notícia, ni l’Ajunta-
ment de Collbató ni el GIC han 
emès cap comunicat al res-
pecte, i això que la decisió de 
Jordi Serra provoca un canvi 
en l’estructura de l’equip de 
govern, que passaria de tres a 
quatre partits. 
És ben lamentable que la ciuta-
dania de Collbató s’hagi d’assa-
bentar del que passa al consis-
tori local a través de la premsa 
del poble veí, i més tenint en 
compte que l’actual govern 
tripartit presumeix de ser més 
transparent que cap altre. 
Per tot plegat, demanem a 
l’alcalde que aclareixi amb la 
màxima celeritat quina serà la 
composició del ple municipal 
i el govern després d’aquest 
afer, al mateix temps que exi-
gim al GIC que sigui coherent 
amb la seva pròpia filosofia. 
Una formació que durant anys 
ha volgut alliçonar-nos a tots 
plegats en matèria d’ètica i 
honestedat política, no pot 
permetre que el seu cap de 
llista es burli d’una forma tant 
grotesca d’aquells qui l’han 
elegit. Esperem que ara que 
són al govern actuïn amb la 
mateixa contundència que 
han actuat mentre han estat 
oposició. 

Grup Municipal dels Socialistes 
de Collbató.

Opinió



Com ja és habitual cada 16 

de setembre, l’Ajuntament 

organitza el tradicional dinar en 

què es convida a la gent gran del poble. 

Un esdeveniment pensat per a persones 

majors de 75 anys que té com a objectiu 

homenatjar els nostres convilatans de 

més edat. Enguany, fins a 56 persones 

que superaven aquesta franja, d’un 

total de 113 assistents, van participar a 

la celebració. 

Abans de l’àpat, es va oficialitzar 

la clàssica missa solemne, amb la 

presència de l’alcalde, el Senyor Miquel 

Solà, i la regidora de la gent gran, la 

Senyora Dina Pérez. Posteriorment, 

la companyia musical Nessun Dorma 

va amenitzar la festa amb un emotiu 

recorregut per les cançons populars 

més conegudes de casa nostra i d’arreu.

Després de dinar, les dues persones de 

més edat, la Senyora Anna Mora i el 

Senyor Laureano Carlos Martínez, van 

ser obsequiades amb un ram de flors. 

Un altre èxit del dinar de Sant Corneli

Per cloure l’acte, la Regidora Dina Pérez, 

va tenir paraules sentides destinades 

als avis de Collbató i va destacar que 

“mereixeu que les generacions joves 

us valorem i us respectem”. A més, va 

afegir que “treballem perquè tingueu 

la qualitat de vida que us mereixeu”. I 

va reblar amb un agraïment sincer a “la 

tasca que es fa des del Casal d’Avis, per 

tots els serveis que oferiu, i en definitiva 

per contribuir al benestar de la nostra 

gent gran”.

En acabat, molts dels assistents es van 

desplaçar fins a la plaça de l’era per 

escoltar les havaneres del Grup Port Bo, 

una de les activitats del programa de 

festa major. 
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