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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
Aigües de Collbató 
Atenció al client (dimecres i divendres, 
de 9.30 a 13.30 h)  900 102 307
Avaries (24 hores)  616 421 478
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
Creu Roja. 
Delegació de Montserrat:  93 238 22 36
 

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

A G E N D A

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

D.L. B-23138-96

5 DIVENDRES 

CINEMA A LA FRESCA

Cinema a la piscina nocturna, 
a les 22.00 hores
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Ajuntament

7 Diumenge 

CONCERT ORGUES

Mercè Sanchis interpreta obres 
d’Estrada, Planàs i Segarra, a les 19.00 
hores, a l’església de Sant Corneli
Organitza: Associació Amics de l’Orgue

12 Divendres 

PISCINA A LA FRESCA

Piscina nocturna, 
de 22.00 a 02.00 hores.
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Ajuntament

19 Divendres

PISCINA A LA FRESCA – 

EXHIBICIÓ DE MICRO LLIURE

Piscina nocturna, de 22.00 a 02.00 
hores. Micro lliure de rap amb els 
assistents i amb artistes convidats.
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Ajuntament

26 diVENDRES 

CINEMA A LA FRESCA

Cinema a la piscina nocturna, 
a les 22.00 hores
Lloc: Piscina Municipal
Organitza: Ajuntament

27 Dissabte

FESTA DE TENNIS COLLBATÓ

Festa de Tennis Collbató, amb acti-
vitats lúdiques, inflables i sopar.

De l’ 1  al 5  d’agost

CASAL D’ESTUDI

Obertura de la sala de lectura de la 
Biblioteca
Voleu estudiar o llegir a la fresca?
Horari: 09.30-14.00
Lloc: Casal de Cultura

A partir del 22
d’agost

CASAL i BIBLIOTECA

Reobertura del Servei de Biblioteca 
i el Casal de Cultura
Horaris: Dilluns a divendres Ma-
tins (10-14 hores Sala de lectura)
Dimecres (10-14 hores Biblioteca)
Dilluns a divendres, tardes
 (16-20.30h)

 Agost 2016

SCREEN



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.

jordiserra.collba-
to@gmail.com

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

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsina 
(Socialistes de 
Collbató)

Josep Mª Martín 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons  
(Socialistes de 
Collbató)

REGIDORS QUE COMPONEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Ajuntament
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El ple de l’Ajuntament 
dóna suport al salari mínim de mil euros 

i a la marxa Som

El ple ordinari de l’Ajuntament de Collbató, celebrat el 18 de juliol, 

va acordar donar suport a la iniciativa popular Anem a mil, per la 

instauració d’un salari mínim de 1.000 euros, i col·laborar en la marxa 

Som, un moviment transversal de país per reflexionar sobre la democràcia 

participativa que es va celebrar durant el mes de juliol.
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Mobilitat

Càmeres de lectura 
de matrícules per millorar la 
mobilitat del NUCLI HISTÒRIC i Pujolet 

a proposta per millorar la mobilitat als barris del 
Nucli Històric i Pujolet és la instal·lació de dues 
càmeres de lectura de matrícules per detectar els 
vehicles que poden accedir a la zona. L’alcalde de 

Collbató, Miquel Solà; el regidor d’Acció Territorial, Josep 
Estradé, i la regidora de Cultura i Promoció Econòmica, 
Maria Teresa Casanovas, van presentar aques projecte, l’1 
de juliol, als veïns d’aquests barris. 
En una primera fase, es preveu d’instal·lar una càmera al 
carrer Muntanya, a l’alçada de l’Oficina de Correus. Poste-
riorment, s’instal·laria una segona càmera davant del Ca-
sinet. La intenció és que entrin en funcionament els diu-
menges, que són els dies que registren una major congestió 
en el trànsit, si bé el sistema és totalment configurable i pot 
activar-se en funció de les necessitats. Per a la instal·lació 
del sistema, cal l’aprovació del Departament d’Interior de 
la Generalitat i el consistori calcula, com a data temptativa, 
que la posada en marxa podria ser abans que acabi el 2016.

Per a la selecció del sistema d’accés es van estudiar qua-
tre possibilitats: persones de control, pilones automà-
tiques, barreres i la que ha estat triada finalment, en 
considerar-la la més efectiva. Entre els avantatges que 
aporta, el sistema de càmeres no crea barreres arquitec-
tòniques; pot facilitar un control d’accés les 24 hores del 
dia, cada dia, i aporta un plus de seguretat perquè avisa, 
en temps real, de matrícules que formin part d’una llista 
negra. El sistema de càmeres ofereix una fiabilitat del 
99% en la lectura de matrícules i pot rebre actualitzaci-
ons a la seva base de dades en qualsevol moment. Sis-
temes com aquest ja es fan servir en molts aparcaments 
per unit el tiquet d’estacionament amb la identitat del 
vehicle.
La instal·lació d’aquest sistema de control d’accés s’inclou 
dins del programa de Govern, que es va fixar l’equip muni-
cipal per donar solucions i neix de les converses amb l’asso-
ciació de veïns de la zona.

L
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VISITA DE LA CONSELLERA DE GOVERNACIÓ, 
MERITXELL BORRÀS

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Genera-
litat de Catalunya, Meritxell Borràs, es va reunir amb l’alcalde, Miquel Solà, i amb 
part de l’equip de govern municipal durant la seva estada a Collbató, el 18 de juny.
La consellera va signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament i va visitar Collba-
tó, acompanyada de l’equip municipal, amb qui va comentar temes d’actualitat.

MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS A 
COLLBATÓ
L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, i regidors del consistori es van reunir el 29 
de juny amb el secretari per a la Governança de les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró.
Aquesta sessió de treball s’emmarca en la sèrie de trobades que està duent a terme 
l’Ajuntament per sumar voluntats entre els alts representants de l’Administració 
Pública per a la millora de la infraestructura de telecomunicacions de la població.
La secretaria de la qual és responsable Jordi Puigneró té com a funcions pla-
nificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les tecnologies de la 
informació i les comunicacions.
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ES CREA LA 
COMISSIÓ 

DE 
L’ENERGIA

En el marc del 

Consell Municipal 

de Medi Ambient, 

el mes de juny es 

va crear una nova 

comissió, a petició 

de veïns membres 

del Consell, dedicada 

a l’energia. La nova 

comissió, formada 

per ciutadans de 

Collbató, estudiarà 

propostes per 

millorar l’estalvi i 

l’eficiència energètica 

al municipi. 

Una de les seves 

primeres tasques 

serà participar en 

el nou Pla d’Acció 

d’Energia Sostenible 

(PAES) de Collbató 

que la Diputació de 

Barcelona començarà 

a redactar el mes de 

setembre.

Actualitat Municipal



Actualitat Municipal

LES COVES TREBALLEN AMB LES 
ESCOLES
El passat dijous 7 de juliol es va celebrar  la 
2a Jornada de Portes Obertes per a Docents 
a les Coves de Montserrat. Una trentena de 
coordinadors i coordinadores de cicle i do-
cents responsables de les sortides escolars van 
participar en aquesta jornada dedicada espe-
cialment a la promoció de l’oferta educativa 
de Turisme Collbató. Aquesta activitat forma 
part de la campanya escolar per al curs 2016-
2017, que busca incrementar les visites esco-
lars  amb una millora del servei educatiu de 
les Coves.

EL CASAL I LA BIBLIOTECA 
AMPLIEN HORARIS AQUEST ESTIU
El 15 de juny, va començar l’horari d’estiu del Casal i de la 
Biblioteca, que respecte a l’any anterior, ofereix una ampliació 
del servei a principis i a finals d’agost. Així, la Sala d’Estudi 
obrirà la primera setmana d’agost, de l’1 al 5, amb horari de 
matí, de 9.30 a 14 hores. A finals d’agost, també obrirà uns 
dies abans que l’any anterior, el 22, en comptes del 25 d’agost. 
La instal·lació només romandrà tancada del 8 al 21 d’agost.

6 |Collbató informa

LES COVES DE 
MONTSERRAT 
AUGMENTEN L’OFERTA DE 
VISITES I PRESENTEN NOVA WEB
A partir de l’1 de juliol, la Cova del 

Salnitre amplia l’horari de visites 

entre setmana per al públic general. De 

dimarts a divendres hi ha una visita 

guiada a les 12.00 h. Els caps de setmana 

i festius es manté l’horari habitual, amb 

visites matí i tarda.

Podeu trobar més informació a www.

covesdemontserrat.cat, el nou espai web 

més àgil de presentació de les coves, el 

seu entorn i les activitats que s’hi poden 

fer, creat per l’Oficina de Turisme de 

Collbató tot aprofitant l’inici de la 

temporada d’estiu.



a flama del Canigó que va 
arribar a l’Ajuntament de 
Collbató va ser el punt d’ini-
ci d’una revetlla de Sant Joan 

multitudinària i familiar per celebrar 
el solstici d’estiu i mirar el futur amb 
il·lusió.
Un cop lliurada a l’equip de joves 
portadors per part de la regidora de 
Cultura, Maria Teresa Casanovas, la 
flama va travessar tota la vila per un 
circuit de més de 10 kilòmetres, fins 
a arribar a l’esplanada dels bombers 
on es va fer la rebuda institucional 
amb la participació de l’alcalde de 
Collbató, Miquel Solà. En un par-

Cultura

La flama del Canigó

L lament davant del nombrós públic, 
la regidora de Cultura va llegir el 
manifest de la flama, va destacar 
el paper d’entitats com Òmnium 
Cultural en aquesta celebració i va 
agrair la col·laboració de les entitats 
que hi van participar, el Club d’At-
letisme Collbató, la Colla de Diables 
Salnitrats, els Bombers voluntaris 
de Collbató, Collbató per a la Soli-
daritat, Montserrat Trail and Run-
ning, la Colla Gegantera de Collbató 
i dels voluntaris, per aconseguir una 
diada festiva i segura.
El darrer relleu d’un joveníssim 
portador va conduir la fama fins al 

peveter, des d’on la Colla dels Dia-
bles Salnitrats de Collbató van es-
cortar-la per encendre la foguera 
de Sant Joan que hi era al centre de 
l’esplanada. Mentre les flames cre-
maven, els diables van executar un 
espectacle pirotècnic al voltant de la 
foguera.
La breu nit de Sant Joan va continuar 
amb el Sopar Popular de Revetlla ce-
lebrat a la plaça de l’Era i organitzat 
per Collbató per a la Solidaritat, que 
va donar pas al ball amb discoteca 
mòbil, per finalitzar els actes de ce-
lebració d’una de les nits més curtes i 
màgiques de l’any.

il·lumina una revetlla multitudinària i familiar
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Cultura

El Gran Teatre 
del Liceu, a Collbató 

l divendres 8 de juliol, a les 22.00 hores, la plaça 
de l’Era de Collbató es va convertir en la platea 
del Liceu per fer gaudir la població de l’òpera ”La 
Bohème”, en un muntatge de Jonathan Miller que 

trasllada l’acció del llibret original al París de 1930. L’emis-
sió de l’òpera forma part de la iniciativa “Liceu a la Fresca”, 
que vol apropar l’òpera a les viles catalanes i que es va eme-
tre simultàniament a 121 poblacions. Cal destacar que, en-
guany, aquesta iniciativa ha multiplicat per deu el nombre 
de poblacions que hi participen, com ara Collbató.

El 4 de juliol es va presentar l’activitat al Liceu, en una 
roda de premsa que va comptar amb el conseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, i 
els alcaldes de les poblacions que la programaran. En 
representació de Collbató van participar l’alcalde, Mi-
quel Solà, i la regidora de Cultura i Promoció Econò-
mica, Maria Teresa Casanovas.
La iniciativa “Liceu a la Fresca” forma part d’un pro-
jecte més global, denominat Liceu al Territori, per po-
tenciar l’assistència de nous públics a l’òpera. 

E
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Educació

ls alumnes de l’Escola 
Municipal de Música 
de Collbató van pre-
sentar el 18 de juny, 

al Casinet, el fruit del seu es-
forç durant el curs 2015-16 en 
el concert de fi de curs. Un es-
forç que l’alcalde, Miquel Solà, 
va lloar en la seva intervenció, 
abans que comencés el concert.
Dotze temes, des de Mozart a 
REM, van configurar el pro-
grama del concert, interpretats 
per diverses formacions instru-
mentals, amb músics de totes les 
edats. Com a número final, van 
triar “Hallelujah”, de Leonard Co-
hen, en una versió en què el cor 
d’adults es va sumar a la coral.

Els alumnes 
de l’Escola de Música es presenten 
al Casinet

E

Collbató informa | 9



Aigües 
de Collbató 

igües de Collbató, que ges-
tiona el subministrament 
d’aigua a la vila des de l’1 
d’abril arran la recuperació 

de la prestació directa del servei per part 
de l’Ajuntament, ha iniciat el procés de 
facturació pel subministrament d’aigua. 
Excepcionalment i com ja es va anunci-
ar en el ple de l’Ajuntament, Aigües de 
Collbató ha facturat, en aquesta primera 
factura, el consum corresponent a cinc 
mesos, de finals de gener a finals de juny. 

El càlcul del consum ha respectat el 
repartiment en els diferents blocs ta-
rifaris, per assegurar que no compor-
ta cap perjudici als veïns. Així doncs, 
s’han ampliat els trams en la mateixa 
proporció que s’ha ampliat el termini 
de facturació. Pel que fa al pagament, 
en cas que cap veí ho considerés, podia 
sol·licitar el fraccionament. 

A Aquest cobrament correspon a l’aigua 
ja consumida, des de finals de gener 
fins a finals del juny passat, i per la qual 
encara no s’havia passat cap càrrec, ja 
que, per motius aliens a la voluntat de 
l’Ajuntament i per tal de garantir la mà-
xima fiabilitat, el cobrament s’ha hagut 
de posposar lleugerament en el temps. 

Tal com també es va anunciar en el ple 
municipal, la propera facturació del 
servei recuperarà la normalitat, torna-
rà a ser trimestral i la rebreu el pròxim 
mes d’octubre. 

Per a qualsevol dubte o consulta us po-
deu adreçar, de forma presencial, els 
dimecres i divendres, de 9.30 a 13.30, 
a les oficines situades a l’Ajuntament, 
al carrer Bonavista número 2, planta 
baixa. També us recordem el telèfon 
d’atenció al client: 900 102 307.

Aigües de Collbató ha facturat, en 
aquesta primera factura, el consum 
corresponent a cinc mesos, de finals de 
gener a finals de juny 

inicia la facturació del 
servei de l’aigua

Actualitat Municipal
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Dos tallers 
per dissenyar el Collbató del futur 
mitjançant el POUM

El procés de participació ciutadana per a l’elaboració del nou 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Collbató va 
continuar durant el mes de juny amb dos tallers, celebrats els 
dies 9 i el 21 de juny. 

n el primer taller, l’alcal-
de, Miquel Solà, i el regi-
dor d’Acció Territorial, 
Josep Estradé, van intro-

duir l’activitat i van animar els as-
sistents a fer les seves aportacions. 
En la interacció entre els veïns i 
2GES, l’equip de recerca de la Uni-
versitat de Barcelona que gestiona 
aquest procés de participació, s’hi 
va analitzar, a nivell més general, 
com volien el Collbató del futur.
El 21 de juny es va celebrar el se-

E gon taller, que ja es va centrar en 
aspectes més concrets dels dife-
rents barris per tal que els veïns els 
valoressin. 2GES va dinamitzar la 
sessió per conèixer les preferències 
dels veïns i les propostes de futur.
Ambdós tallers tenen com a in-
tenció que la població de Collbató 
s’impliqui en el procés per així par-
ticipar en el disseny d’un POUM 
que sigui de tots i per a tots.
 Paral·lelament, el pla de partici-
pació ciutadana també preveu que 

es dugui a terme un pla escolar, la 
primera etapa del qual ja s’ha dut a 
terme durant el mes de maig amb 
els alumnes de 4t d’ESO  de  l’Ins-
titut.  A  partir  de l’octubre i fins 
al desembre es contempla ampliar  
aquest  tipus  de participació  amb 
grups de nens i nenes de les dues 
escoles de primària de Collbató. El 
pla de participació ciutadana, que 
continuarà després de l’estiu, està 
previst que duri fins a l’abril del 
2017.

POUM
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Cultura

Un cap de setmana
de natura, salut i cultura

ollbató va viure, el cap 
de setmana del 22 a 24 
de juliol, la primera edi-
ció d’Inspira Montserrat, 

que va coexistir amb la Fira del 
Montserratí i el Festival Gong de 
noves sonoritats, oferint així una 
àmplia gamma d’activitats lligades 
amb la natura, la salut i la cultura.

Inspira Montserrat és una mostra 
de més de 30 activitats gratuïtes 
vinculades a la natura i la salut, i 
organitzades per l’Ajuntament i 
l’Alzina de Collbató, com ara ioga, 
meditació, biodansa, tai-txi, mind-

C fulness, rutes etnobotàniques, ar-
teràpia, biodescodificació, teràpia 
gestalt, homeopatia, danses per la 
pau, team cooking, contes i tallers 
per a nens, rutes sensitives, tallers 
d’alliberament emocional, con-
certs, xerrades i moltes altres ac-
tivitats, que van omplir els carrers 
del nucli antic de Collbató durant 
tot el cap de setmana, des de les 9 
del matí fins a les 7 del vespre.

La primera jornada va patir els 
efectes de la pluja. Tot i la seva pre-
sència continuada, la meteorologia 
no va poder aturar el gruix de les 

activitats previstes per al primer 
dia. Al Casal de Cultura, el regi-
dor de Turisme, Patrimoni i Medi 
Ambient, Jordi Serra, va presen-
tar al periodista Gaspar Hernàn-
dez, que va introduir el seu llibre 
“Jo no sóc d’aquest món”, dedicat 
a la controvertida figura del psi-
còleg Enric Corbera, que afirma 
que “vivim en un somni”. A la seva 
dissertació, el director de “L’ofici 
de viure” va reflexionar sobre la 
capacitat que tenim d’influir en els 
nostres cossos i de com ha afectat 
l’ego a la percepció que tenim del 
món.

El cap de setmana del 22 a 24 de juliol, la primera 
edició d’Inspira Montserrat va coexistir amb la Fira del 
Montserratí i el Festival Gong de noves sonoritats
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La ruta pels camps d’oliveres va ha-
ver de ser suspesa, però les condici-
ons meteorològiques no van aigualir 
el tast d’oli de Montserrat que es va 
realitzar al Molí de l’Oli.

Finalment, la pluja va jugar a favor 
de la proposta intimista del cantau-
tor Ferran Palau, veí de Collbató. La 
necessitat de fer el concert a un lloc 
tancat es va convertir en virtut quan 
l’església de Sant Corneli va ser l’es-
cenari de la seva actuació. Un entorn 
amb una càrrega emocional tan gran 
va complementar a la perfecció els 
textos, foscos i tremendament perso-
nals. La seva actuació, en solitari, va 
cloure, en un molt alt nivell, la nit de 
divendres.

Dissabte 23 al matí va tenir lloc la 
fira del Montserratí, que va presentar 
productes de proximitat i artesans. 
En la seva cinquena edició i la prime-
ra a Collbató, la fira va superar el seu 
rècord de participació i va comptar 
amb 25 parades. El carrer Pau Ber-
tran es va convertir en aparador dels 
productes d’agricultors, ramaders i 
artesans de la zona.

Pel que fa al festival de noves sono-
ritats Gong, el seu codirector Albert 
Blancafort l’havia definit a la presenta-
ció com a un esdeveniment de “música 
vibracional”. Els músics participants i 
el públic van gaudir de la sorprenent 
sonoritat i de l’espectacular entorn de 
les Coves de Montserrat. 

Els músics 
participants i el 
públic van gaudir 
de la sorprenent 
sonoritat i de 
l’espectacular 
entorn de 
les Coves de 
Montserrat. 
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Els collbatonins podien visitar 
gratuïtament el festival, ja que 
la terrassa era d’accés lliure per 
als habitants de la vila.

El dissabte 23 la dansa hindú 
de Güngur: Parvata va prota-
gonitzar l’oferta. Finalitzada 
l’actuació, els nombrosos assis-
tents van poder assistir al con-
cert de Farran Sylvan James i 
David Sitges.
El festival Gong es va acomi-
adar diumenge a la nit amb la 
conferència de Teresa Forca-

des, que va reflexionar sobre 
la relació entre muntanya i es-
piritualitat i va animar els pre-
sents a viure amb risc i creati-
vitat. A continuació, l’actuació 
conjunta de Ta Ha Di + String 
Quartet, el quartet de corda de 
l’OBC, va oferir un set en què 
sonoritats orientals i sons del 
passat i del futur es fusionaven 
amb el classicisme del quartet. 
Els assistents van acomiadar la 
nit, i l’intens cap de setmana, a 
la terrassa, gaudint del relaxant 
concert d’Astralic Tree.
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orgue de l’església de Sant Corneli ja té tres 
dècades de vida. Per celebrar aquest aniversari 
tan especial, l’Associació dels Amics de l’Orgue 
de Collbató van organitzar, el 10 de juliol, un 

concert amb els organistes Jordi Figueras, Joan Castillo i 
Pol Àlvarez que van fer que els tubs de l’orgue vibressin 
amb la música de Bach, Mozart i Soler. En alguns temes, 
l’orgue de Collbató va comptar amb un company molt 
especial, un orgue transportable de fusta, tocat per l’or-
ganista Joan Castillo, que ha construït amb el seu pare 
aquest tipus d’instruments.

A més d’una tarda de celebració, també va ser una jornada 
per a l’agraïment. Així, es va fer lliurament d’uns relleus 

Cultura

Una celebració 
per agrair els 30 anys de l’orgue de Collbató

dissenyats per l’artista Valentí Julià a les persones el com-
promís de les quals va ser decisiu per aconseguir la ins-
tal·lació, a l’església de Sant Corneli, d’un instrument tan 
arrelat a la tradició musical de Collbató. Gilberto Perez, 
Joan Capella, el mossèn Joaquim Lluís, Antoni Giménez, 
Jordi Figueras, Margarida Lahoz, Joan Castells, Josep Gó-
mez, Joan Carles Benavent, Ramon Milan i Raimon Giner 
van rebre el reconeixement a la seva tasca en una jornada 
especialment emotiva.

Aquest concert de celebració va ser el segon de la tem-
porada d’estiu, que finalitza, el 7 d’agost, amb un altre 
concert d’orgue, en aquest cas, amb la intèrpret Mercè 
Sanchís.

L’

Collbató 
dóna la 
benvinguda a la 
marxa Som
Maria Teresa Casanovas, en funcions d’alcaldessa acci-
dental, i Josep Estradé, regidor d’Acció Territorial, van 
donar la benvinguda oficial als participants de la marxa 
Som a la seva arribada a Collbató el 31 de juliol. Els par-
ticipants havien sortit d’Olesa de Montserrat a les 8 del 
matí i van arribar a Collbató a les 10.30 hores de camí 
cap a la plaça del Monestir de Montserrat. La marxa va 
passar per Collbató anant cap a Montserrat, a on ahir van 
confluir les quatre columnes que la conformaven.
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Barris

La Font del Còdol 
gaudeix d’una Festa Major plena d’emocions

El barri de la Font del Còdol va oferir quatre dies amb tot 
tipus d’activitats per celebrar la seva Festa Major

Hugo, un eixerit prego-
ner de 10 anys, va inau-
gurar el divendres 29 de 
juliol la Festa Major del 

barri de la Font del Còdol amb un 
pregó ple d’humor. Després de la 
seva presentació, els nombrosos as-
sistents van participar en el sopar 
de germanor, a la plaça de la Font 
del Còdol. Qui va voler, va cremar 
el sopar amb un ball popular que 
va començar passades les 11 de la 
nit. Dissabte 30 va ser el primer dia 
complet de Festa Major i el progra-
ma va oferir moltes oportunitats 
per a la diversió i dissenyades per 
a totes les edats. Des de l’esmorzar 
popular a les 9.30 del matí fins a 
l’actuació de l’Electric Pop Orques-
tra i la discomòbil, que va tancar la 
nit, la Font del Còdol va gaudir d’un 

H dia ple d’activitats. Una de les més 
exitoses i refrescants va ser la festa 
de l’escuma, a la que no tan sols es 
van apuntar els més menuts. Uns 
quants veïns adults també van vo-
ler refer-se d’un dia especialment 
càlid amb un bany agradable i di-
vertit. El tercer dia de Festa Major 
del barri de la Font del Còdol va 
oferir també una nombrosa oferta 
d’activitats. Si el matí començava 
amb la tradicional missa, arribant 
el migdia uns quants valents van 
desafiar la calor per ballar plegats 
al ritme de les sardanes. Per com-
pensar l’esforç, va ser molt oportú 
el vermut de festa que es va ser-
vir al bar, a partir de les 12 hores. 
A la tarda, la colla gegantera d’El 
Bruc i els Salnitrats de Collbató, 
que marcaven el pas amb una ba-

tucada, van ser protagonistes del 
dia. La cercavila va travessar els 
carrers de la Font del Còdol, se-
guint la marxa d’un porc senglar 
que llençava bengales i, fins i tot, 
va plantar cara al jovent del bar-
ri en uns moments emocionants 
i molt divertits. Un cop acabada 
la cercavila, els més menuts van 
participar en tallers infantils de 
cuina i de treballs manuals. De 
nit, DJ Emilio va tancar el pro-
grama d’actes del diumenge amb 
una sessió d’èxits des dels anys 
80 fins als nostres dies. Dilluns 
1 d’agost va tocar acomiadar la 
festa, amb activitats d’aigua, de 
dibuix i de jocs de taula. Per dir 
adéu a la festa major més antiga 
de Collbató es va celebrar el tra-
dicional Ball de Cloenda.
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Esports

caminada nocturna

E

per montserrat
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l 2 de juliol, més 
de 120 persones 
van acompanyar 
als voluntaris de 

la Creu Roja a la muntanya 
de Montserrat en un recor-
regut de 10 km amb sortida i 
tornada a Collbató i que tra-
vessava els camins de les vi-
nyes fins a arribar a El Bruc
La caminada va cloure una 
tarda dedicada a l’explica-
ció de les accions que duu a 
terme la Creu Roja i que va 
comptar amb dos pallassos 
solidaris que van fer riure i 
sorprendre els més menuts. 
Entre les activitats que s’hi 
van desenvolupar al Casal 
de Cultura, els voluntaris 
van oferir consells de salut 
i van prendre la pressió als 
assistents.



Breus

EL SOPAR DE LES TEULADES 
VA OMPLIR LA PLAÇA DE 
L’ERA

El tradicional Sopar de les Teula-
des es va celebrar el 2 de juliol, a 
la plaça de l’Era. Els veïns i veïnes 
que hi van participar van compar-
tir una nit de germanor, en un so-
par amenitzat per Xavi Cris.
L’acte va estar organitzat per la 
parròquia de Sant Corneli, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Collbató.

BENVINGUTS A PAGÈS, 
BENVINGUTS A COLLBATÓ!

El programa de la Generalitat de 
Catalunya Benvinguts a pagès, que 
vol difondre entre els ciutadans la 
producció agrària de qualitat, de-
dica un apartat a Collbató. Del 17 
al 19 de juny, els oliverars de Cal 
Quelus van rebre grups de visitants 
i van mostrar com es treballen les 
olives vera i palomar, i el restau-
rant El Cup va oferir als visitants 
diversos productes centrats en l’oli 
de Collbató.

COLLBATÓ PER A LA 
SOLIDARITAT ACULL 9 INFANTS 
BIELORUSSOS AFECTATS PER LA 
RADIACIÓ DE TXERNÒBIL

Set famílies de Collbató acullen 9 nens 
bielorussos, d’edats que van dels 8 als 
22 anys i afectats per la radiactivitat de 
l’accident nuclear de Txernòbil, amb 
la intenció de contribuir en la millo-
ra de la seva salut. Aquest estiu l’acull 
es divideix en dos grups: els petits, del 
26 de juny al 3 d’agost; i els grans, del 
15 de juliol al 14 d’agost. Tots són de 
Korma, província de Gomel, una de 
les zones més afectades. 
Durant la seva estada, els nens passen 
revisions mèdiques, i participen en 
activitats d’oci i educació, com anar al 
Casal, a la piscina i fer classes de cas-
tellà. L’Associació Collbató per a la 
Solidaritat alerta que “han deixat de 
venir més infants per falta de famílies 
acollidores”. Per això, fan una crida a 
la solidaritat i a contactar-los a través 
de www.solidaritatcollbato.org.
Els infants no únicament gaudeixen de 
les vacances a Collbató sinó que millo-
ren el seu estat físic. Així, els nens que 
van participar en aquesta iniciativa l’any 
passat van reduir la seva radioactivitat 
una mitjana del 36%, segons els mesu-
raments fets per l’Institut Belrad, com-
parant l’índex abans d’agafar l’avió cap a 
Barcelona, a Minsk, i quan tornen. 
L’Associació Collbató per a la Solida-
ritat acull des del 2001 infants bielo-
russos afectats per l’accident nuclear 
de Txernòbil de 1986.

LA PISCINA MUNICIPAL 
OFEREIX AMPLIACIÓ 
D’HORARIS I SERVEIS I PREUS 
MÉS ECONÒMICS 

La piscina municipal de Collbató 
ha iniciat la temporada de bany el 
13 de juny amb moltes novetats, 
com l’ampliació d’horaris i de ser-
veis i la reducció de preus. La ins-
tal·lació municipal obre les portes 
una setmana abans que l’any ante-
rior, i tanca la temporada l’11 de 
setembre, 11 dies més tard que el 
2015. A més, també amplia l’ho-
rari el mes d’agost, ja que estarà 
oberta mitja hora més, fins a les 
20 hores.
Aquest any també hi ha variaci-
ons en els abonaments de tem-
porada i mensuals. Així, l’abona-
ment familiar es divideix en tres, 
per famílies amb un, amb dos, o 
amb tres i més fills. En els dos 
primers casos, l’abonament de 
temporada, i també el mensual, 
és inferior als de l’any anterior, 
mentre que es manté el mateix 
preu per a famílies amb tres o 
més fills. Pel que fa a l’entrada 
de piscina jove, baixa substanci-
alment el seu preu, d’1,55 euros 
l’any passat a 1 euro, enguany. 
La resta de preus es mantindran 
i, a més, els para-sols seran gra-
tuïts. També hi ha bonificacions 
en abonaments i en cursets, i ac-
tivitats per a persones a l’atur i 
famílies monoparentals. 
Entre els serveis destaca l’habilita-
ció d’una zona de pícnic i la piscina 
nocturna. A partir de l’1 de juliol 
i tots els divendres dels mesos de 
juliol i agost la piscina romandrà 
oberta també en horari nocturn, 
de 22.00 a 02.00 hores. Podeu ad-
quirir els abonaments a la piscina 
de Collbató. 
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Grups Polítics

ELS AJUNTAMENTS, LES DIPUTACIONS I EL GOVERN DE LA 
GENERALITAT ALINEATS TREBALLANT JUNTS PEL NOU PAÍS
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer un reco-
neixement a la feina indispensable que fa el món local, que ens ajuda 
a vertebrar el país, de baix a dalt, que és com el volem. I va agrair 
la complicitat i la conjura de generositat de tots els ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions perquè aquest país no caigués, mal-
grat les duríssimes proves que ha hagut de superar. Si haguéssim 
hagut de comptar amb els recursos i les polítiques del Govern estatal 
aquest país hauria caigut, i no l’hem deixat caure, va reblar.
Va fer aquestes reflexions en el decurs de l’acte de signatura d’un 
conveni de col·laboració amb les quatre diputacions catalanes per 
desenvolupar el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016.
Les actuals condicions econòmiques i financeres de la Generalitat 
i els problemes transitoris de liquiditat han provocat que alguna 
de les obligacions reconegudes pel Govern als ens locals estigui 
pendent de pagament, cosa que pot afectar el finançament dels ser-
veis públics que presten els ens locals. Els convenis signats entre la 
Generalitat i les diputacions tenen per objectiu donar una resposta 
efectiva a aquesta situació i acomplir el compromís del Govern de 
trobar vies per reduir el deute pendent amb les administracions 
locals.
L’import total és de 87 M€, Diputació de Barcelona, 40.881.652,94 
€; Diputació de Girona, 15.155.194,09 €; Diputació de Tarragona, 
15.681.094,03 €, i Diputació de Lleida, 15.901.774,85 €

Grup Demòcrata Català de Collbató

RECOLZAMENT A LA PLATAFORMA ANEM A MIL
La reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport de 
Convergència i Unió, ha incrementat la taxa d’atur alhora que ha 
augmentat la precarietat laboral de molts treballadors i treballa-
dores al nostre país, els quals han vist reduir els seus salaris fins al 
30-40%, incrementant-se les situacions de vulnerabilitat social. Els 
diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren 
que el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou 
mitjà (24.254 €), el que significaria una retribució anual de com a 
mínim 15.000 € (amb un salari mensual de 1.071,4 € i 14 pagues).
Creiem fermament que un salari de referència facilitaria, a més 
d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat a les 
plantilles i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la 
productivitat i la qualitat, incrementaria el consum i faria del nos-
tre país i també del nostre municipi un entorn més competitiu, 
inclusiu i cohesionat.
Per això, recolzem la plataforma Anem a mil, que proposa que el 
salari mínim real a Catalunya sigui de mil euros mensuals amb 14 
pagues. També  instarem la Generalitat de Catalunya que promo-
gui i apliqui un acord sobre el salari de referència i aprovar els 
pressupostos adequats per fer-hi front als contractes públics i als 
delegats en altres administracions locals i comarcals. I sobretot, 
volem que l’Ajuntament de Collbató es comprometi realment a 
aplicar aquest principi als seus treballadors i treballadores així com 
que incideixi en què les empreses que estiguin instal·lades en el 
municipi també se sumin a la iniciativa.

Grup Municipal Socialistes de Collbató

ERC, PRIMERA FORÇA A LES ÚLTIMES ELECCIONS 
ESTATALS A COLLBATÓ
El passat 26 de juny Esquerra va ser la primera força a Collbató 
després de millorar el resultat de les eleccions del 20D en 3 punts i 
mig, fins a assolir un 26,2% dels vots. A més, tot i un descens de la 
participació del 5%, Esquerra vam obtenir una quarantena de vots 
més que a les anteriors eleccions MOLTES GRÀCIES A TOTS! 
Dit això, en l’àmbit estatal les coses han quedat pràcticament igual, 
amb un transvàs de vots de C’s cap al PP que fa que aquest darrer 
tingui una situació més favorable que fa uns mesos per formar go-
vern, però que obliga a pactes entre més de dues forces. 
Semblaria que a l’estat espanyol, les últimes notícies sobre l’escandalós 
comportament del ministre Fernández Díaz i el director de l’Oficina 
Antifrau, lluny de suposar un cost electoral per al PP, els ha suposat 
una empenta gens menyspreable, el que ens hauria de donar idea del 
pa que si dóna i de les possibilitats reals d’una entesa amb l’estat i d’un 
encaix que pugui satisfer les aspiracions del Poble Català.
I pel que fa als pactes, s’està veient el que era evident a ulls de molts, 
un cop les esquerres no sumen com ho feien al desembre, C’s ja no 
dissimula i de seguida es posa a les mans del PP, ja ho van dir clara-
ment, el seu objectiu era que Podemos no arribés al govern. El que 
no s’acaba d’entendre massa és perquè el PSOE va caure en aquest 
parany i va pactar amb C’s un acord que no podia assumir de cap 
manera Podemos. O sí, potser és que en realitat aquest també era 
l’objectiu del PSOE, perquè al final tampoc són tan diferents del 
PP, ben aviat ho veurem!
En tot cas, queda clar que el futur només depèn de nosaltres.

Esquerra Collbató

RECUPEREM ORIGEN
GIC: Grup d’Independents de Collbató. Un grup de persones 
veïnes de Collbató que s’uneixen de forma independent (vol dir 
que no pertanyen a cap formació política concreta i, per tant, 
lliures de simpatitzar de forma personal amb qualsevol d’elles), 
en forma d’associació cultural, social i política, per treballar els 
valors de justícia i equitat, preservar el medi ambient i el patri-
moni. En les darreres eleccions municipals vam tenir la capa-
citat d’apropar-nos a altres sensibilitats simpatitzants amb els 
nostres principis i objectius, fins al punt d’agafar la nomencla-
tura de GIC-FEM-COLLBATÓ. Durant aquest primer any de 
govern, aquesta unió de noves persones al dia a dia i gestió de 
l’associació han portat a ampliar els objectius i valors de l’asso-
ciació, enfortint els seus principis bàsics, que són: Transparèn-
cia, participació, ètica, racionalització, professionalitat, proxi-
mitat i compromís amb el país, fins al punt de creure cada dia 
més en tot plegat, sentint-se tothom més a prop i més GIC, en 
benefici i per un Collbató millor, si cap, motivats i preocupats, 
en i per totes les àrees que engloben les necessitats de Collbató, 
actualment al costat dels nostres companys d’equip de govern 
d’ERC i CDC. Aquesta força i sentit han fet un GIC més gran, 
ampli, viu i fort, deixant la nomenclatura GIC-FEM-COLLBA-
TÓ, sense sentit de ser. Entenem que la nostra força ha de ser 
des del nou GIC. És per tot això que GIC torna a presentar-se 
com a tal, amb la seva anterior i originària imatge i nomencla-
tura. Tots/es som GIC. I diem junts, des del mateix grup GIC, 
SOM-HI!

Grup d’Independents de Collbató
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a vetllada va començar amb el 
tradicional sopar. A continua-
ció, l’alcalde de Collbató, Mi-

quel Solà, i el regidor d’Esports, Jordi 
Riera, van destacar la gran implica-
ció dels ciutadans de Collbató amb la 
pràctica de l’esport, ja que, segons van 
afirmar, la població compta amb 13 
associacions esportives i uns 500 joves 
i 2.000 adults practiquen esport habi-

tualment. L’alcalde va voler destacar 
l’esforç de totes aquelles persones que, 
amb la seva dedicació, faciliten que les 
associacions continuïn vives i ajudin, 
dia rere dia, en la pràctica esportiva.
Després de les intervencions, va 
arribar el moment dels guardons 
amb què les associacions premien la 
persona de la seva entitat que més 
ha fet per l’esport. L’alcalde va lliu-

rar l’Esportbató, el premi al millor 
esportista de l’any, que va recau-
re enguany de manera compartida 
en Sergi Yañez, Izan Yañez, David 
Ruiz, Joel Sevilla i Albert Conesa, 
jugadors formats al CE Collbató, 
pels èxits assolits.
La nit va acabar amb un ball, com cor-
respon a una jornada lúdica i de cele-
bració.

L

La Nit de l’Esport 
premia el compromís de Collbató amb 
l’activitat esportiva 

La XXV Nit de l’Esport de Collbató, que es va celebrar el 18 de 
juny a la pista coberta, va premiar el compromís de la població 
amb la pràctica i la potenciació de l’activitat esportiva. 
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