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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 desembre 2015

DISSABTE 19 I DIUMENGE 20
Dissabte a les 16:00 h i diumenge 
d’11:30 a 14:00 h 
V Cap de Setmana Solidari
Recollida de roba, joguines, ali-
ments i productes d’higiene. Tallers 
infantils, cinema, teatre, exposici-
ons i moltes activitats més!
Al Casinet
Organitza: Collbató per la Solidaritat

DIUMENGE 20
18:00 h
Coral Moixerigues (El Bruc)
Direcció: Oriol Plans. Piano: Mont-
se Giné. A l’Església Sant Corneli
Organitza: Amics de l’Orgue de 
Collbató 

DIMECRES 23
18:00 h
Cantada de nadales Casal d’Avis
Casal de Cultura

DIVENDRES 25
12:00 h
Tió de Nadal. Veniu a fer cagar el 
tradicional Tió de Nadal!
Organitza: Ajuntament de Collbató

DISSABTE 26 I DIUMENGE 27
Dia 26 a les 21h, dia 27 a les 12:00 i 
a les 18:30 h
Representació d’Els Pastorets
Al Casinet
Preu: 5€ (menors de 4 anys gratuït)
Organitza: Teatre La Forja

DILLUNS 28 
17:30 h
Al Casal de Cultura 
Titelles “Els tres porquets”
Cia. Sebastià Vergés. A partir de 2 anys

DIMARTS 29 
17:30 h
Gincama familiar a la Biblio. 
“Charlie i la fàbrica de xocolata”
A partir de 3 anys (acompanyats 
per un adult)

DIMECRES 30
17:30 h
Mac Màgia amb Enric Magoo
A partir de 5 anys

DIMECRES 30 
19:00 h
Club de Lectura, Jaume Cabré i 
“Les Veus del Pamano”
Trobada mensual del club a la 
Biblioteca 

DIJOUS 31 
11:30 h
Cinema Familiar
Per a tots els públics

A la mitjanit
Festa de Cap d’Any, campanades 
a la plaça de l’Església i festa al 
Casinet

DIMARTS 5 DE GENER
Cavalcada de Reis
Carrers de collbató
Organitza: Comissió de Reis de 
Collbató
Per més informació vegeu el 
programa de Reis

EXPOSICIONS
Horaris: Dl-Ds (10-14h).
Dl-Dv (16-20:30h)

Exposició “Consum Com Som”
Del 30 novembre al 8 desembre
Al Casal de Cultura
Reflexionem sobre els aspectes 
de la nostra vida com a consumi-
dors responsables. 
Organitzen: Aj. Collbató i Dipu-
tació Barcelona 

La crònica de Ramon Muntaner, 
El temps dels amogàvers
Fins al 13 de desembre
Al Casal de Cultura
Una època en què la Corona 
d’Aragó era una potència me-
diterrània, seguint la crònica 
escrita per Ramon Muntaner
Organitza:  Aj. de Collbató i ILC

Mostra de Diorames de Pessebres
De l’11 de desembre al 8 de gener
Al Casal de Cultura
Exposició de pessebres de l’Asso-
ciació de Pessebristes d’Olesa de 
Montserrat.
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Editorial

REGIDORS QUE COMPONEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:

Miquel Solà 

Alcalde.
Regidor d’Hisen-
da, Seguretat 
ciutadana, Or-
ganització Interna 
i Participació.

solanmq@collba-
to.cat

Dina Pérez

Regidora d’Edu-
cació, Benestar 
Social, Gent Gran, 
Sanitat, Comuni-
cació i Transpar-
ència.

perezrdn@collba-
to.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports 
i Joventut.

rierahj@collbato.
cat

Jordi Serra  

Primer tinent 
d’alcalde.
Regidor de Tu-
risme, Patrimoni i 
Medi Ambient.

serramjrds@
collbato.cat

Josep Estradé 

Regidor d’acció 
territorial i mo-
bilitat.

estradecj@collba-
to.cat

Maria Teresa 
Casanovas

Segona Tinent 
d’Alcalde
Regidora de Cultura, 
Promoció Econòmi-
ca i Comerç. 

casanovasam@
collbato.cat

Josep Estradé i Calmet és des del 

passat mes de novembre regidor de 

l’Ajuntament de Collbató pel Grup 

d’Independents de Collbató (GIC-

Fem Collbató-E).

Estradé va prendre possessió al Ple Ordinari celebrat 

el passat 16 de novembre a la Sala Portals, prenent així 

el relleu de la fins ara regidora Eva Trull i Clos, que va 

presentar la seva renúncia públicament fa unes set-

manes per motius personals, i va formalitzar la seva reti-

rada del govern municipal al Ple Extraordinari del passat 

9 de novembre.

El nou regidor, que va prometre el càrrec fent servir la fórmula 

proposada per l’Associació de Municipis per la Independència 

(AMI) per a les passades eleccions municipals i es va posar, per 

tant, al servei del país i del procés d’independència de Catalu-

nya, encapçala la regidoria d’Acció Territorial i Mobilitat, que 

engloba les àrees d’Urbanisme, Via Pública i Mobilitat.

L’equip de govern de Collbató us desitja molt 
bones festes

Josep Estradé, nou regidor d’Acció Territorial

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsi-
na (Socialistes 
de Collbató)

Josep Mª Martín 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons  
(Socialistes de 
Collbató)
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Fiscalitat

El 6 de novembre passat es va celebrar un ple extraordinari 

en què es van aprovar les modificacions de les ordenances 

fiscals per a l’any vinent, que tenen com a objectiu 

l’adaptació als canvis en la normativa que les afecten, a més 

de l’adequació de les tarifes a les necessitats actuals. Unes 

modificacions que es van aprovar amb els vots en contra del 

Grup dels Socialistes de Collbató.

El criteri general ha estat la congelació dels impostos i taxes, amb 

l’excepció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). En aquest cas, 

s’ha establert el tipus de gravamen al 0,673%. Una decisió que 

s’ha pres tenint en compte que, en els darrers exercicis, les de-

cisions estatals han obligat a aplicar al nostre municipi un tipus 

impositiu per sobre de l’aprovat pel Consistori. És a dir, que una 

part dels veïns tributava un 0,703 i l’altra un 0,657.

Aquest increment estatal no es produirà l’any vinent i, per 

tant, els veïns que tributaven per sobre del valor aprovat 

per l’Ajuntament, pagaran menys. Aquest fet suposa una 

reducció de 99.616,36€ en les previsions d’ingressos 

del pressupost municipal. Ara bé, aquesta disminució es 

considera que no l’ha d’assumir totalment la ciutadania.

Així doncs, amb la voluntat de continuar i millorar la prestació de 

serveis a la ciutadania, i amb l’objectiu d’apaivagar la davallada 

que es produiria en els ingressos municipals, es proposa com a 

efecte regulador l’aplicació d’un tipus impositiu per l’IBI que té 

com a finalitat recuperar el 50% de les previsions d’ingressos. 

L’altra meitat l’assumirà l’Ajuntament. A efectes pràctics, 

suposarà una disminució d’entre 40 i 60€ de la taxa dels veïns 

que tributaven per sobre del valor fixat, mentre que, els veïns 

que pagaven segons el valor estipulat veuran un increment de 

–com a màxim– 18€.

De 8 a 11,99 cavalls fiscals De 12  a 15,99 cavalls fiscals

Esparreguera 68,16 143,88

Olesa de Montserrat 68,16 143,88

El Bruc 63,61 130,52

Martorell 61,83 130,52

Collbató 61,34 129,49

En relació a les modificacions de les taxes, destaquem la de 

recollida, transport i tractament de residus, en la qual es 

proposa una lleu rebaixa de les bonificacions fiscals per l’ús 

de la deixalleria i s’incentiva amb una major bonificació l’ús 

de compostadors domèstics per tal de reduir els residus que 

es generen. Alhora, s’augmenten les bonificacions socials.

En el cas de la Taxa de Llicències o comprovació d’activitats 

en matèria d’urbanisme, s’incorpora una quantia per 

sol·licitar llicència d’obres com a conseqüència de la 

inspecció de la guàrdia municipal, i que comportarà un 

augment de 52,50€.

Respecte la Taxa d’Aprofitament particular de béns i 

instal·lacions de domini públic, es modifiquen alguns 

elements que afecten els equipaments culturals:

-  S’incorpora una nova taxa per la Sala Portals, fins ara 

inexistent. 

-  S’estableix un criteri únic i coherent de taxa per totes les 

sales (Casal, Casinet, Sala Portals i Antic Ajuntament) en 

funció de les dimensions i les prestacions.

-  S’incorpora el suplement de l’ús de l’equip audiovisual 

del Casinet, tal com ja existia en el cas del Casal.

-  Es mantenen les bonificacions existents per a les entitats 

locals.

-  Finalment, cal destacar els canvis que afecten la Taxa 

de Serveis Generals, i que serveixen per adequar alguns 

elements que havien quedat obsolets. S’introdueixen 

noves tarifes com, per exemple:

    •  Coves: tarifes socials, tarifa per accedir a la Cova 

Freda. 

    •   Actualització de les bonificacions per a aturats en les 

activitats esportives, a més de la seva ampliació als 

pensionistes més grans de 60 anys.

La resta d’impostos s’han congelat. I cal destacar que l’Impost sobre Vehicles és el més baix dels municipis del nostre entorn. Adjuntem 

un quadre comparatiu d’impostos a les diferents poblacions veïnes:

S’aprova la modificació de les ordenances fiscals 
per al 2016
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Breus

El pagament de l’IBI es fraccionarà 
en quatre rebuts

L’Ajuntament de Collbató ja ha aprovat el calendari 

fiscal per l’any 2016. La principal novetat és que els 

contribuents que paguen l’Impost sobre béns immobles 

urbans (IBI) mitjançant domiciliació bancària passen de 

tributar-lo en 3 fraccions a fer-ho en 4. Amb aquesta 

mesura es pretén facilitar el pagament d’aquest impost 

a la població.

Aquest és el calendari previst:

•   1a. Fracció: març de 2016

•   2a. Fracció: juny de 2016

•   3a. Fracció: setembre de 2016

•   4a. Fracció: desembre de 2016

Impuls al refinançament de FIL 
(Fundació per a la Integració Laboral)

El passat dilluns 16 de novembre es va aprovar, al ple ordinari 

de l’Ajuntament de Collbató, una aportació pressupostària 

per a l’empresa FIL (Fundació per a la integració laboral) 

amb l’objectiu de donar continuïtat a les 80 persones amb 

discapacitat de la Fundació, i que va comptar amb els vots 

a favor d’ERC-GICCDC i amb l’abstenció del Grup dels 

Socialistes de Collbató.

Aquesta mesura és fruit de les reunions mantingudes 

pels alcaldes de Collbató, Esparreguera, Olesa de Mont-

serrat, Abrera i Sant Esteve Sesrovires amb la presiden-

ta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i amb el 

seu vicepresident, Marc Castells. L’administració s’ha 

compromès a fer un ajut a través del programa com-

plementari de garantia de la suficiència financera local 

i suport als serveis socials que, en el cas del nostre po-

ble, cobreix l’aportació a FIL. A més, la Generalitat i el 

Taller Àuria també han ajudat a la viabilitat econòmica 

del projecte.

Un vehicle de la guàrdia municipal 
amb millors serveis per a la ciutadania

Des d’aquest mes de novembre, la Guàrdia Municipal té un 

nou automòbil, amb els elements clau per oferir el millor 

servei als ciutadans. Una concessió que es va fer fa uns 

mesos i que té com a objectiu oferir la màxima garantia 

de seguretat a la població. I és que el nou vehicle disposa 

d’un DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), a més d’un 

kit per accidents de trànsit, una farmaciola de primers 

auxilis i les eines necessàries per actuar en situacions 

d’emergències.

S’han incorporat 4 plans d’ocupació 
a l’Ajuntament de Collbató

Durant aquests mesos de novembre i desembre s’han 

incorporat 4 plans d’ocupació a l’Ajuntament de Collbató 

derivats dels programes de formació i treball per a 

persones aturades no perceptores (PNAP) i per a persones 

aturades i perceptores de la Renda Mínima d’inserció 

(PRMI).

Aquestes persones contractades pel Consell Comarcal 

del Baix Llobregat estaran treballant a l’Ajuntament de 

Collbató durant 6 mesos. 

Els perfils contractats són:

•   1 conserge d’edificis

•   2 peons de manteniment d’edificis i espais públics

•   1 peó de neteja d’edificis

Els programes tenen una bossa d’hores de formació, 

d’entre 80-120h, que es realitzarà en el Consell Comarcal 

i es farà en funció de les tasques a desenvolupar.

Es tracta de programes subvencionats pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya. Els beneficiaris d’aquests 

programes de formació i treball han d’estar inscrits 

obligatòriament al SOC i complir amb els requisits 

establerts a la normativa reguladora dels esmentats 

programes.
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Foment

L’Ajuntament reclama 
al ministeri de Foment 
millores al voltant de 
l’A2
El passat 26 de novembre l’alcalde de Collbató, el 

senyor Miquel Solà, el regidor d’Acció Territorial 

i Mobilitat, els enyor Josep Estradé, i l’arquitecta 

municipal, la senyora Erika Blancas, es van reunir 

amb dos representants del Ministeri de Foment: el Cap 

de Demarcació de Carreteres de l’Estat, el senyor Juan 

Barrios, i el Cap de Manteniment de la zona, el senyor 

Llorenç Torruella. La reunió va servir per traslladar, 

per escrit i verbalment, els acords adoptats per la 

Junta de Govern Local de 26 d’octubre d’enguany i 

que desglossem a continuació:

   •    La realització de les actuacions necessàries, com ara 

la col·locació de pantalles acústiques, per evitar que el 

soroll provinent de l’autovia A2 no superi els nivells 

màxims sonors admesos.

   •  Que es millori el drenatge de les vies de servei de l’autovia 

A2, ja que queden inundades quan es produeixen fortes 

pluges i provoquen el col·lapse del túnel de la Font del 

Còdol.

  •  Solucions per reduir la velocitat dels vehicles que 

circulen per les vies de servei, que superen la velocitat 

màxima permesa de 50 km/h.

  •  Una actuació de millora de l’asfalt a la via de servei 

sentit Barcelona, al tram comprès entre el barri de Les 

Illes i el polígon industrial Les Ginesteres. Una actuació 

que, segons el Ministeri, ja està prevista a l’espera de 

tenir un calendari.

  •  La col·locació del cartell informatiu de la segona sortida 

de Collbató que falta per col·locar i la col·locació d’un 

nou cartell informatiu turístic de la sortida de Collbató 

com a punt d’accés a les coves del Salnitre i al Parc 

Natural de la Muntanya de Montserrat.

  •  Un augment en la freqüència dels treballs de 

manteniment dels marges de l’autovia.

Una trentena de representants d’entitats esportives, 

culturals i socials sense ànim de lucre de Collbató van 

assistir, el passat 17 de novembre, a la sessió informativa 

sobre el nou marc fiscal i tributari que les afecta. La 

trobada, organitzada per la regidoria de Promoció 

Econòmica, que va tenir lloc al Casal de Cultura, va 

comptar amb la presència d’alguns representants de la 

gestoria Rius Assessors, que van detallar fil per randa 

les noves obligacions que la llei tributària estableix 

per a aquest tipus d’associacions en matèria d’impost 

de societats, IVA, donacions i d’altres ingressos. 

L’Ajuntament, conscient de les noves normatives que 

afecten el moviment associatiu, promou diferents espais 

d’informació als directius de les entitats amb l’objectiu 

d’orientar-los en aquest nou escenari de gestió.

Nova fiscalitat per a les 
entitats sense ànim de 
lucre
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Social

Èxit del festival Filmets a Collbató

Els organitzadors del festival de curtmetratges 
FILMETS visita Collbató amb motiu del dia in-
ternacional per a la tolerància

Filmets, un dels festivals de curtmetratges de referència 

del nostre país, va visitar Collbató en dos actes celebrats 

al Casal de Cultura els passats 13 i 19 de novembre. Els 

dos esdeveniments van comptar amb la presència dels 

organitzadors de Filmets, justament una setmana abans 

que el festival arribés a Badalona.

La primera sessió de projeccions (13 de novembre), 

organitzada amb motiu del dia internacional de la 

tolerància, anava destinada a tots els públics, amb 

una assistència notable i amb molt bona acollida dels 

audiovisuals; alhora, la gent va poder participar d’una 

taula rodona i va assaborir un petit refrigeri. La segona 

sessió (19 de novembre) es va dedicar a alumnes de 

preescolar, primària i ESO dels diversos centres del 

poble. El professorat va valorar molt positivament el 

contingut de les cintes projectades i va destacar que van 

permetre treballar diversos temes sobre la tolerància a 

classe.

Collbató commemora el dia interna-
cional contra la violència de gènere

El dia 25 de novembre és el dia internacional contra la 

violència de gènere. I per aquest motiu, l’Ajuntament de 

Collbató i l’Associació de Dones de Collbató van organitzar 

diversos actes, al Casal de Cultura, de rebuig a una de les 

xacres més importants de la nostra societat.

La commemoració va començar a les 17.30h amb una 

encesa d’espelmes com a homenatge a les víctimes. 

Posteriorment, l’Associació de Dones del poble es va 

adreçar als assistents amb un emotiu discurs de condemna 

amb la lectura d’un manifest. També hi va haver espai 

per unes paraules de reflexió de la regidora de Benestar 

Social, Dina Pérez. La primera part de la reivindicació va 

acabar amb una xocolatada per a tothom i que va servir 

d’avantsala de la projecció del curtmetratge El orden de las 

cosas. Una cinta que va propiciar un debat-col·loqui sobre 

la situació actual de violència que pateixen algunes dones. 

Paral·lelament, els més petits van poder gaudir d’un taller 

de rondalles a la Biblioteca.
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Educació

Els centres escolars de Collbató 
participen per primer cop en un 
simulacre de confinament

El 19 de novembre passat, a les 10h, 900 alumnes dels 

diferents centres escolars de Collbató van participar, per 

primera vegada, en un simulacre de confinament adscrit al 

Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, 

el PLA SEQCAT, de Protecció Civil de la Generalitat. 

L’objectiu d’aquests exercicis és conscienciar la població que 

en cas d’accident químic, la mesura de protecció més segura 

és confinar-se a l’edifici més proper i romandre-hi fins que 

s’acabi l’avís. A més, va a servir per diferenciar entre una 

alarma d’evacuació i una alarma de confinament.

Alhora, és important que els alumnes sàpiguen que, en casos 

com aquests, han de tancar les portes i les finestres i apagar la 

ventilació per tal d’evitar l’entrada de possibles gasos tòxics.

La llar d’infants L’Abellerol renova el 
distintiu d’escola verda

El  28 de novembre passat, la llar d’infants municipal 

L’Abellerol va recollir el distintiu d’Escola Verda a la 

XIII Trobada d’Escoles Verdes de Catalunya celebrada 

al CosmoCaixa de Barcelona. Una distinció que s’ator-

ga a aquelles escoles que han elaborat un Pla i han de-

senvolupat accions per tal d’afavorir una bona actitud 

davant el medi ambient; sens dubte, la millor manera 

perquè els nens s’empeltin dels valors del respecte amb 

el nostre entorn.

L’Abellerol renova aquest distintiu després que l’any 

2012 el rebés per primera vegada. El diploma el va 

recollir la directora del centre, Eva Soler, acompanyada 

de l’alcalde de Collbató, Miquel Solà.

L’Escola Municipal de Música és 
reconeguda com a centre autoritzat 
per la Generalitat de Catalunya

Aquest és el tercer curs de l’Escola Municipal de Música 

de Collbató. L’escola, que es va posar en funcionament al 

setembre de 2013 amb 19 alumnes matriculats, va arribar a 

la xifra de 32 alumnes el curs següent i aquest any ja hi ha 

més de 40 alumnes inscrits.

La notícia és que aquest curs el centre ha estat autoritzat pel 

departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

una porta oberta a la possibilitat de rebre cofinançament 

de la Generalitat i, alhora, de poder convalidar matèries 

optatives i música per aquells alumnes que cursin ESO i que 

estiguin matriculats a l’Escola.
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Empresa

Primera trobada de la Cambra de Comerç de Barcelona a Collbató

S’inicia el projecte Fem Xarxa. Fem empresa a Collbató

El passat 14 d’octubre es va iniciar a Collbató la sego-

na edició del projecte Fem Xarxa/Fem Empresa, que 

aglutina tots els departaments de promoció econòmica 

i comerç del Baix Llobregat Nord. En aquesta primera 

jornada es va fer un primer bloc de coaching per a em-

prenedors, en el qual es van treballar aspectes sobre la 

intel·ligència emocional, les competències intraperso-

nals i les interpersonals.

L’objectiu d’aquestes accions és crear un espai de reflexió 

sobre els propis projectes personals i oferir coneixements 

i treballar habilitats transversals que ajudin a detectar els 

punts forts i millorar els febles.

Recordem que els propers dies 10 i 17 de desembre es durà 

a terme al Casal de Cultura, dins del mateix programa, la 

El dimarts 24 de novembre, a les 8.30h al Casal de Cultura, 

va tenir lloc el primer acte de la Cambra de Barcelona a 

Collbató dins del programa “Esmorzars Cambra de Comerç”. 

La jornada, a la qual van assistir més d’una cinquantena 

de persones de diversos pobles del Baix Llobregat, va 

començar amb l’acte de benvinguda a càrrec de la regidora 

de Promoció Econòmica, Maria Teresa Casanovas, que va 

agrair l’assistència de tots els presents i va destacar que 

aquestes trobades dinamitzen els actius del nostre poble. 

A continuació, el president del Consell de la Delegació del 

Baix Llobregat, el senyor Carles Guilera, va presentar els 

objectius d’aquestes trobades empresarials i va manifestar 

el seu interès per reforçar els llaços entre la seva entitat i la 

nostra comarca.

Tot seguit, l’especialista de finançament i serveis de la 

Direcció General d’Empreses de la Territorial de Barcelona 

de CaixaBank, el senyor Francisco Alba González, va fer 

la ponència sobre Migració a SEPA: “Implicacions per les 

empreses i entitats financeres. Com les podem afrontar?” La 

jornada pretenia posar de manifest els canvis més significatius 

i d’obligat compliment per a les empreses i entitats financeres 

que han de realitzar pagaments i cobraments de factures a 

la zona SEPA, la zona única de pagaments en euros, i que 

entrarà en vigor com a SEPA II l’1 de febrer de 2016. L’alcalde 

de Collbató, Miquel Solà, va cloure l’acte i va convidar els 

organitzadors a repetir aquetes trobades. En acabat, es va 

servir un esmorzar de cloenda.

càpsula formativa de fiscalitat. Aquelles persones que hi 

estigueu interessades us podeu inscriure a:

www.moliempresa.cat/article/71/FEM-XARXA-FEM-

EMPRESA.ca.html
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Patrimoni

El museu de Collbató tornarà a 
existir

La UNESCO protegeix el turisme de 
Collbató

El Geoparc de la Catalunya Central, l’únic parc geològic de 

Catalunya i en el qual s’inscriuen les Coves de Collbató, ja 

forma part oficialment de la Xarxa Mundial de Geoparcs de 

la UNESCO. Aquest mes l’ONU ha aprovat la creació d’un 

nou programa internacional per posar en valor els parcs 

geològics.

A la pràctica, això vol dir que el Geoparc de la 

Catalunya Central és reconegut internacionalment 

com a Geoparc Mundial de la Unesco. La finalitat és 

posar en valor el patrimoni geològic, però també els 

recursos turístics, culturals i històrics del territori. 

Un pas més, i important, en la promoció turística de 

Collbató, un municipi que destaca entre altres coses 

per la seva riquesa geològica.

Després de deu anys de desídia, el Museu de Collbató es 

troba en un estat lamentable de conservació. Les 1.800 

peces d’aquesta col·lecció etnogràfica local es troben en 

perill de desaparèixer víctima de les humitats, els corcs i 

la falta de conservació.

Ara, l’Ajuntament ha iniciat el procés de recuperació 

d’aquest important fons. Ja s’ha fet una primera neteja 

de l’espai i s’han recuperat els treballs de catalogació que 

es van fer l’any 2005 i el projecte bàsic per a una nova 

ubicació del fons del museu. Un equip de documentalistes 

i restauradors acabaran de classificar les peces i les 

guardaran en bones condicions. Quan s’obtingui el 

finançament adequat es reobrirà el Museu en un nou lloc; 

mentrestant, les peces s’exhibiran en petites exposicions 

temàtiques per tal de donar difusió al nostre patrimoni.

El Museu, format a partir de donacions dels veïns 

de Collbató, tornarà a veure la llum. Costarà, però 

recuperarem de l’oblit la riquesa cultural del poble.
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Darrerament, els reis d’Orient se les han empescat per 

arribar a totes les llars del món de la manera més ràpida, 

utilitzant si cal tots els mitjans de transports existents. 

Però com s’ho fan per arribar a Collbató? Un grup 

d’investigadors de la Universitat de Barcelona, després 

d’una dècada d’estudi, ha donat resposta a aquest misteri. 

La doctora Mesell, antropòloga i cap de la investigació 

ha explicat al Collbató Informa que “han arribat a la 

conclusió que tot està orquestrat per un ocell rapinyaire 

anomenat Duc.”

Aquest ocell, de vista i oïda desenvolupades, d’udol 

profund i capaç de girar el cap 270 graus, és un emissari 

dels reis que viatja a través d’una gruta màgica que 

connecta Orient i Occident, i que és fruit de la unió d’una 

estalactita i una estalagmita de les Coves del Salnitre. 

Evidentment, és també a través d’aquesta gruta que els 

tres mags d’Orient viatgen fins al nostre poble.

El DUC arriba amb dos mesos d’antelació a Collbató, i la 

seva feina és deixar-ho tot preparat per l’arribada dels 

seus superiors i, alhora, vigilar que els nens facin bondat i 

saber quins regals volen. Per fer-ho, encomana una missió 

al seu exèrcit d’animals de la muntanya, que executen la 

feina a la perfecció durant uns dies de treva de les seves 

trifulgues. A més, el Duc és capaç de transformar-se en 

humà, i ho aprofita per agafar la forma de patge.

La història del Patge Duc
Aquest patge visita diversos llocs i esdeveniments de 

Collbató perquè els nens el visitin i d’aquesta manera 

pugui recopilar la informació que li falta. Aquest any el 

Patge Duc serà a la fira de Nadal del dia 12 de desembre 

al Casinet, també visitarà la Llar d’Infants Municipal 

L’Abellerol, l’Escola La Salut i l’Escola Mansuet.

Tots els infants que ho desitgin podran fer-se fotos amb 

ell, entregar-li la carta per als Reis i facilitar-li l’adreça 

perquè no s’oblidi de cap llar.

Després de deixar-se veure, el Duc torna a ser un 

ocell fins el dia de la cavalcada, i els animals segueixen 

desenvolupant la seva tasca. La nit abans del 5 de gener, 

es reuneixen tots a la vora del foc per fer recompte. Una 

vetllada que acaba amb una nova transformació del Duc 

en patge. I, aleshores, el bestiari, amb l’inventari fet, 

distribueix les bondats i les rebequeries de cada nen a 

les dues butxaques del patge, que com si es tractés d’una 

balança les pesa per saber si guanyen els regals o el carbó.

I durant aquella mateixa albada, la gruta es torna a obrir 

per donar la benvinguda als tres reis de l’Orient. Un cop 

ha passat l’efervescència de la nit més màgica de l’any 

i havent complert la seva missió, la matinada del 6 de 

gener els Reis i el patge Duc tornen a Orient i les seves 

passes tanquen la gruta, que no es tornarà a obrir fins 

que la propera estalactita s’ajunti amb l’estalagmita tot 

obrint de nou la gruta, en el període exacte de 10 mesos 

pel Duc i de 364 dies pels reis.

Més informació a: www.collbató.cat

Tradicions
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L’Ajuntament de Collbató i el Casal 
d’Avís organitzen el tradicional con-
curs de pessebres

La Regidoria de Serveis Socials en col·laboració amb el Casal 

d’Avis organitza la vuitena edició del concurs de pessebres 

amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana i 

mantenir les tradicions populars. Per participar-hi s’ha 

de ser resident a Collbató. Cal saber també que hi ha dues 

categories, familiar i col·lectiva, amb dos premis per 

cadascuna d’elles; que només s’admetrà un pessebre per 

concursant i que es poden fer servir diferents tècniques, 

textures i materials.

El lliurament de premis es farà el 23 de desembre al Casal de 

Cultura. Per inscriure’s al concurs es podrà fer a través de les 

oficines municipals (de 9h a 14h) o bé mitjançant la instància 

electrònica e-Tram fins al 17 de desembre.

Aquest concurs s’emmarca a la mostra de diorames de Nadal, 

que es fa al Casal de Cultura del dia 11 de desembre al 8 de gener.

Més informació a: www.collbató.cat

XI Concurs de fotografia del Parc 
Natural de la Muntanya de Montserrat

Ja és obert el període de participació al XI concurs de 

fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 

que organitza el Patronat de la Muntanya juntament amb el 

Parc Natural. Per qui hi estigui interessat, el límit de temps 

per enviar les vostres fotografies és el 31 de maig de 2016. 

Hi ha tres categories: la general, la del parc natural i portals 

de Montserrat i la creativa. Totes tres dotades amb tres 

premis en metàl·lic. Hi poden participar tan professionals 

de la matèria com aficionats, i els guanyadors es donaran a 

conèixer el 13 de juliol. L’esperit del concurs és el de destacar 

fotogràficament els valors del Parc Natural de la Muntanya 

de Montserrat en qualsevol dels seus aspectes: flora, fauna, 

monuments, cultura, natura, territori i paisatge.

COLLBATÓ PER LA 
SOLIDARITAT ORGANITZA LA 
CINQUENA EDICIÓ DEL CAP DE 
SETMANA SOLIDARI

El dissabte dia 19 i el diumenge 20 de desem-

bre, l’Associació Collbató per la Solidaritat or-

ganitza la cinquena edició del cap de setmana 

solidari amb l’objectiu d’ajudar les persones 

més necessitades de casa nostra. D’aques-

ta manera, i com cada any, es faran diverses 

campanyes a la parada solidària que s’instal-

larà al Casinet per tal de recaptar aliments bà-

sics, joguines i roba per repartir entre els més 

necessitats i, alhora, entre els infants acollits 

per l’Associació. A continuació us facilitem el 

llistat d’actes, tots amb entrada gratuïta, que 

es duran a terme:

Dissabte:
16h Tallers i jocs infantils amb D8N8

18h Cinema Infantil

22h Teatre amb La Forja de Collbató: 

“Diner (Molt) Negre” de Ray Cooney

Diumenge al matí:
Vine a donar Sang. Unitat mòbil del 

Banc de Sang de la Creu Roja

11:30h. Porta la teva factura i 

t’explicarem com estalviar fins a 

300€/any.

Durant els dos dies:
Exposició Fotogràfica cedida per 

International Chernobyl Network

Exposició Maquetes-Diorames 

d’edificis antics de Collbató, cedits 

per la Fundació Rogent.

Cultura
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Què vol dir “economia social i 
solidària” i “banca ètica”

Com podeu veure a la web de 
l’Ajuntament, Collbató s’ha ad-
herit a la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària i 
s’ha compromès amb l’impuls 
de la banca ètica. Des del GIC 
us volem explicar què vol dir 
aquest canvi a l’Ajuntament que 
s’ha aconseguit amb la unani-
mitat de tot el consistori. Aquest 
fet dóna força i continuïtat a una 
gestió i promoció econòmica al 
municipi que prioritza les or-
ganitzacions democràtiques, el 
compromís social i ambiental 
i els aspectes més humans de 
l’economia i que, alhora, asse-
gura una economia de proximi-
tat promoguda per l’acció ciu-
tadana, que atén les necessitats 
reals del territori, el desenvolu-
pament i la creació de llocs de 
feina locals i estables.
Aquest tipus d’economia està 
vinculat a unes entitats finan-
ceres ètiques que canalitzen la 
decisió pròpia d’invertir bé els 
diners i garanteixen que estan 
ajudant a construir una econo-
mia social i solidària que dóna 
resposta i viabilitat a projectes 
i iniciatives socials que no són 
atesos per la banca tradicional.
Ja era hora que les administra-
cions públiques fessin un canvi i 
miressin endavant apropant-se 
a les dinàmiques de la societat. Al 
GIC ens sentim molt orgullosos, 
il·lusionats i esperançats amb 
aquest canvi que coincideix tant 
amb les nostres propostes de 
programa i que, des de l’Ajunta-
ment de Collbató, podrem asso-
lir tot establint contacte amb les 
diferents entitats de banca i fi-
nances ètiques i connectant amb 
entitats socials com el Comissio-
nat d’Economia Social i Solidària 
de l’Ajuntament de Barcelona, la 
Xarxa d’Economia Social i Soli-
dària, FETS, etc.
S’obre el pas a una economia 
propera, ètica i solidària, que 
farà un Collbató millor. Moltes 
gràcies al consistori per fer-ho 
possible, i a la ciutadania de 
Collbató per confiar en un equip 
de govern que mira endavant.
I bon Nadal a tothom!

El projecte “Les Ginesteres” 
reclama una resposta

La idea d’ampliar la zona in-
dustrial “Les Ginesteres” de 
Collbató ve de lluny. Durant la 
legislatura 1999-2003 el pro-
jecte preveia una gran ampli-
ació que els posteriors governs 
municipals, molt més sensi-
bles amb l’entorn, han anat 
reduïnt fins arribar a una pro-
posta raonable que durant la 
passada legislatura 2011-2015 
va comptar amb el consens de 
tots els grups municipals.
Quan es va pactar l’acord se 
sabia que tard o d’hora hi 
hauria una sentència judicial 
que determinaria que l’opera-
ció no podia generar una con-
traprestació econòmica per al 
consistori, però en cap cas es va 
plantejar renunciar al projec-
te ja que això implicava barrar 
el pas al creixement econòmic 
de Collbató i haver de retornar 
una important quantitat de 
diners als promotors. 
Ara, pel que sembla, els tres 
grups de govern (GIC-ERC i 
CDC) s’han desdit del pacte i la 
seva solució ja no és fer el pro-
jecte acotat i racional pactat, 
sinó deixar-ho tot tal com està, 
no fer absolutament res.
Han transcorregut els cent 
dies de rigor des que el nou 
govern va prendre possessió, 
i uns quants dies més, però 
encara no sabem quin serà el 
seu programa per al període 
2015-2019. Tampoc no expli-
quen quina és la postura ofi-
cial en relació a “Les Gines-
teres”, ni quina serà la seva 
resposta si finalment la pro-
pietat presenta una demanda 
contra el consistori per in-
compliment d’acord. 
Considerem que un equip de 
govern que presumeix de ser 
més obert, transparent i par-
ticipatiu que cap altre, no pot 
continuar amagant el cap sota 
l’ala en relació a una qües-
tió tan important. Ha arribat 
l’hora de posar-se a governar. 

Grup Municipal “Socialistes 
de Collbató”

EL 20 de desembre, tornem-hi

El 20 de desembre tornem 
a estar convocats a les ur-
nes, en aquesta ocasió per les 
eleccions generals –les espa-
nyoles–. Potser hi hagi gent 
que comenci a sentir un cert 
cansament. Vivim un llarg ci-
cle electoral en el qual, en poc 
més de tres anys, hem anat a 
les urnes en cinc ocasions i 
aquesta serà la sisena. També 
pot haver gent que cregui que 
en ple procés d’emancipació 
nacional ells ja han descon-
nectat de l’estat espanyol i no 
és necessari anar a votar a les 
eleccions espanyoles. 
Però precisament per aquest 
motiu cal anar-hi i demostrar, 
un cop més, que a Catalunya 
ja hem canviat el xip. Ara més 
que mai cal ser presents per 
defensar el resultat del 27S, 
per guanyar i explicar que 
marxem.
Com deia en Joan Tardà en un 
acte fa uns dies, “tant de bo 
siguin les darreres eleccions 
espanyoles que ens haguem 
de presentar, això voldrà dir 
que aviat serem lliures”, però 
mentrestant cal ser-hi per de-
fensar els nostres interessos i 
denunciar l’Estat pels seus in-
compliments.
Per exemple a Collbató, l’au-
tovia A2 és de titularitat del 
Ministerio de Fomento, i la 
seva manca d’inversions i 
manteniment ha comportat, 
no només que sigui un tram 
d’alta sinistralitat, sinó que 
no hagin donat respostes a 
demandes com la instal·la-
ció de pantalles acústiques, 
o que no hagin pres mesures 
per solucionar els problemes 
de drenatge que provoquen 
inundacions als ponts cada 
cop que tenim un episodi de 
pluges intenses. Solucions que 
recentment l’Ajuntament ha 
reclamat.
Per això cal que hi siguem, i 
que siguem representats per 
gent que ens defensi. Gent 
compromesa i pencaire com 
en Gabriel Rufian i en Joan 
Tardà.

El proper 20 de desembre es ce-
lebren eleccions al Parlamento 
d’España. S’elegiran 350 dipu-
tats, dels quals 47 corresponen 
a Catalunya. Aquests 47 dipu-
tats seran elegits independent-
ment del nombre de vots que es 
produeixin; i aquí i només aquí 
recau la importància d’anar a 
votar les formacions que pro-
mouen la independència de Ca-
talunya. 
Hem de seguir donant missatges 
clars del que volem la majoria 
de catalans. Ens hem intentat 
comptar de diverses maneres 
però de l’única manera real que 
ens podem comptar tots i cadas-
cun dels que volem aquesta op-
ció, és amb un referèndum, i no 
ens el deixen fer. Però nosaltres 
persistirem votant.
Sabíem, des d’un bon principi, 
que no seria un camí fàcil ni curt. 
També sabíem que ens posarien 
totes les traves i impediments 
possibles i alguns que ni ens ima-
ginàvem. Sabíem de les dificul-
tats del procés però vàrem deci-
dir engegar-lo i l’acabarem.
Per això, per a seguir en la cons-
trucció nacional és important 
seguir constants i fidels a la nos-
tra voluntat. No podem deixar 
que el cansament (que hi és) ens 
faci defallir, ni per un sol mo-
ment del nostre anhelat objec-
tiu: tenir un estat propi que vagi 
a favor dels interessos dels cata-
lans. Penseu, però, que la cons-
trucció nacional va més enllà 
d’assolir la independència. Com 
deia el cantant: “Sempre aneu 
més lluny, més lluny de l’avui 
que ara us encadena. I quan se-
reu deslliurats torneu a comen-
çar els nous passos ... I quan cre-
ieu que arribeu, sapigueu trobar 
noves sendes”.
Si has anat a les grans manifes-
tacions, cadenes humanes i vies 
que s’han celebrat en la diada 
Nacional, si has anat a votar el 
9N o si has votat opcions inde-
pendentistes a les darreres elec-
cions, creiem fermament que en 
aquestes eleccions el teu vot no 
hi pot faltar.

Lluís Capdevila 
President Local Convergència

Grups Polítics



Col·laboren: Ajuntament de Collbató, Àrea d’Esplai la Salut, Ass. Tai Chi Collbató, Ass. Tennis Taula 
Collbató, Bar Frankfurt, Bar Les Illes, Bar la Torre, Bit buit informàtica, Can Missé, Carnisseria Devesa, 
Centre d’Esports Collbató, Centre d’Estètica, Centre Hípic Collbató, Club de Tennis Colbató, Colla de Diables 
Salnitrats, Comissió de Festes Font del Còdol, D8/N8, DOKAI, Eada, Escola Dance Art Factory, Espai Natura, 
Farmàcia Villaescusa, Fonda dels Arcs, Futbol Club Barcelona, Jardineres Bayer, La Cuineta, Meteocoll, 
Motoristas Solidarios Isards, Of. Turisme Collbató, Palson, Paperam, Parera Sports, Pastisseria Ferran, Rest. 
Nou Rovell, Rest. Serra d’Or, Rest. Vinya Nova, Taekwondo Collbató, Torrent i Dedeu.

COLLBATÓ COL·LABORA 
AMB LA MARATÓ DE TV3

www.collbató.catMés informació a:

Entre els actes previstos 

hi haurà un torneig de 

tennis entre pares i mares 

al Club de Tennis Collbató 

entre 10 i 13h, passejades 

en ponis al Centre Hípic 

Collbató entre 11 i 13h, 

diversos partits i activitats 

solidàries a la Pista 

Coberta Martí Gil amb el 

sorteig d’un lot solidari 

entre les 11 i les 14h. A més 

d’activitats poliesportives, 

exhibicions, exposició de 

motos dels Isards MG 

Collbató a la plaça de l’Era 

entre 12 i 13h, exposició 

de vehicles –Bombers, 

Guàrdia Municipal, Mossos 

d’Esquadra i ADF– al 

Passeig, escalextric 

gegant a la terrassa del 

Casinet entre 11 i 13h, o el 

Quinto Solidari organitzat 

amb la col·laboració de 

la Colla dels Salnitrats al 

Casinet entre 17 i 19h.

Com ja és habitual, el nostre 

poble col·labora amb la 

Marató de TV3, que enguany 

està dedicada a la diabetis 

i a l’obesitat, a través de 

diversos actes durant el cap 

de setmana del 12 i el 13 de 

desembre. Llevat de dues  

activitats, una classe de 

karate a les 12 al gimnàs de 

l’escola Mansuet i un festival 

de Nadal al Teatre la Passió 

d’Esparreguera a les 18:30, 

la resta es desenvoluparan el 

diumenge 13, el dia d’emissió 

del programa.
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