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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 març 2016

DIVENDRES 4 I DISSABTE 5

Divendres 4 a les 17 i 18 h, dissabte 5 

a les 11 i 12 h al Casal de Cultura

Ciència al Casal. Planetari i Cinema 

360 graus.

Gaudeix d’una sessió del planetari o 

d’un cinema en 360 graus.

Organitza: Ajuntament de Collbató

DIMARTS 8

Dia de la Dona: Programa 

d’activitats

Entre els dies 4 i 15 de març, 

l’Ajuntament organitza diferents 

activitats socials, esportives i 

culturals amb motiu del Dia de la 

Dona. Consulteu el programa a 

www.collbato.cat

DIMECRES 9

17:00 h

Taller d’escriptura: Els micro relats

Vols trobar el teu estil personal a 

l’hora d’escriure?

Organitza: Ajuntament de Collbató i 

Diputació de Barcelona

19:00 h al Casal de Cultura

Escola de pares: “A contracorrent”

Xerrada adreçada a famílies amb 

fills d’entre 12 i 18 anys. Parlem dels 

joves d’avui. 

Organitza: Ajuntament de Collbató

DIVENDRES 11 I DISSABTE 12

Al Casal de Cultura

III Jornades Collbató Negre

Trobada anual amb els millors 

escriptors del gènere negre a 

Collbató. Consulteu el programa a 

www.collbato.cat

Organitza: Collbató Negre

DISSABTE 12 I DIUMENGE 13

Representacions: dissabte 12 a les 

22:00 h i diumenge 13 a les 18:30 h al 

Casinet

Teatre: Criaturades

Nova representació de l’Associació 

Teatral La Forja. 

No apta per a menors de 13 anys

Preu entrada: 5€

DIMECRES 16

18:00 h a la Biblioteca

Conferència Agricultura 

Regenerativa

A càrrec de Luis Bosch

Organitza: Ajuntament de Collbató

DIVENDRES 18

18:30 h a la Biblioteca

Visita guiada a la mostra d’Adrià 

Gual

A càrrec del grup de Teatre La Forja

Organitza: Teatre La Forja

DISSABTE 19 I DIUMENGE 20

Tres Tombs a Collbató

Dissabte 19: sopar a les 21:30 h 

al Casinet Preu: 15€ (adults) i 7€ 

(infants)

Diumenge 20: esmorzar a les 

9h. Preu: 5€ a la pl. Era. I cercavila 

a les 12 h (pels carrers de Collbató) 

Participeu a la tradicional festa dels 

Tres Tombs. Consulteu el programa 

de mà a www.collbato.cat

<http://www.collbato.cat> 

Organitza: Assoc. Tres Tombs 

Collbató

DILLUNS 28

10.30 h sortida, 11 h missa i 12 h 

Sardanes a la Salut

Aplec de la Salut.

Ballades de sardanes a càrrec de la 

Cobla Ciutat de Terrassa.

Organitza: Ajuntament de Collbató

DIJOUS 31

18:00 h al Casal de Cultura

Montserratí Frontera

Conferència a càrrec dels 

historiadors Àngel Hernández i 

Eleuteri Navarro

Organitza: ObjectivaMent
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Gènere

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.

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

Collbató s’uneix als actes en commemoració 
del dia internacional de la dona

Amb motiu del dia internaci-

onal de la dona, que se celebra 

cada 8 de març, Collbató s’ha 

unit als diversos actes de com-

memoració d’aquesta data 

transcendent. I ho fa amb el 

tradicional sopar de les dones 

al Casinet, un taller de flors 

de Bach, la caminada per la 

dona, la lectura del manifest, 

l’exposició fotogràfica “Dones 

d’arreu”, la taula rodona so-

bre “Dones i oficis”, l’excursió 

al Museu de la Pell d’Igualada 

i el taller d’apoderament “fem 

visible el paper de la dona”, 

actes que durant una setmana 

s’emmarquen en aquest con-

text. 

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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Educació

Reserva la teva plaça i assegura’t que el curs 

vinent podràs estar a les Escoles de Collbató

Educació Infantil (Segon Cicle), primària i 

secundària obligatòria
Es poden matricular al primer curs del segon cicle 

d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys l’any 

2016 i els més grans als quals correspon cursar aquest nivell 

en els casos que l’informe d’avaluació psicopedagògica de 

l’equip d’assessorament psicopedagògic així ho aconsella o 

bé si han fet una retenció a la llar d’infants. 

S’han de matricular al primer curs d’educació primària els 

nens i nenes que compleixen 6 anys l’any 2016 i els de l’edat 

diferent als quals correspon cursar aquest nivell perquè 

procedeixen del darrer curs d’educació infantil (P5). 

Per poder començar a encarar el nou curs escolar 2016-

2017, és hora de fer la preinscripció als centres educatius 

del poble. La preinscripció és el tràmit que se sol·licita 

l’admissió en un centre determinat. Per tal d’encarar la 

nova etapa escolar, sobretot en cas de ser novells, s’ha de 

tenir en compte:

• Conèixer el calendari del procés

• Consultar els centres

•  Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les 

sol·licituds i reunir la documentació que els acredita

• Presentar la sol·licitud i la documentació

•  Consultar els resultats de la preinscripció quan es 

publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació 

provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds 

amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

• Consultar el centre assignat

• Fer la matrícula

Educació Infantil (Primer cicle)
Per ser admès o admesa en una escola bressol o llar d’infants 

pública el nen o nena ha de tenir com a mínim, 16 setmanes 

a l’inici del curs 2016-2017. Si el centre té vacants al llarg del 

curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 

16 setmanes. 

PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES DE 
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL
 I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Del 30 de març al 7 d’abril

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Del 30 de març al 7 d’abril

PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA 
Del 2 al 13 de maig

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE DE PRIMER 
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 
(LLAR D’INFANTS)
Del 2 al 13 de maig

Preinscripcions als Centres escolars de 

Collbató: 

ESCOLA MANSUET
Horari:Dilluns: de 15 a 16:30h

Dimarts: de 9 a 11 h

Dimecres: de 12:15 a 16:30 h

Dijous: de 12:15 a 15:30 h

Divendres: de 12:15 a 16:30

ESCOLA LA SALUT
Horari:Dilluns: de 12:30 a 13:30 h

Dimarts: de 15 a 16 h

Dimecres: de 12:30 a 13:30 h

Dijous: de 9 a 10 h

Divendres: de 15 a 16 h

SI COLLBATÓ
Horari:De dilluns a divendres: de 8 a 10 h i de 10:20 a 11:55 h. 

LLAR D’INFANTS L’ABELLEROL
Horari:Dimarts 3 i 10 de maig: de 16:45 a 18:30 h

Dimecres 4 i 11 de maig: de 10 a 11:30 h

Dijous 5 i 12 de maig: de 10 a 11:30 h

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Horari: De dilluns a divendres: de 9 a 14 h

• Preinscripció a l’OAC (Ajuntament)

De dilluns a divendres: de 16 a 20 h

• Preinscripció al Casal de Cultura

Cursaran el primer curs d’educació secundària obligatòria 

els que compleixen 12 anys l’any 2016 i els d’edat diferent 

als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa. 

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels 

ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, 

de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics 

d’adaptació a determinades discapacitats de l’alumnat. 

Has preparat la motxilla?
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Ocupació

La Junta de Govern Local del passat 29-2-2016 va aprovar 

la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Collbató 

per participar en el programa Promoure l’Ocupació a 

la Indústria Local del Baix Llobregat, amb l’objectiu de 

finançar projectes locals de millora de l’ocupabilitat i 

d’inserció de persones que tenen especial dificultats 

d’inserció, preferentment: joves, majors de 45 anys i 

aturats de llarga durada, en sectors d’activitat econòmica 

industrial fortament consolidats al territori i /o perspectives 

de creixement: sector de l’alimentació, i la logística.

En el projecte participen un total de 25 ajuntament de la 

comarca, CCOO, UGT,PIMEC, AEBALL i Innobaix i ofereix 

als diferents agents implicats:

•  Empreses: detecció de necessitats, donar respostes a 

les seves demandes de formació, selecció, concertació 

institucional, etc....

Programa per promoure l’ocupació a la 
Indústria Local

de joves amb un grau de discapacitat del 33% o superior, la 

franja d’edat per optar a participar-hi s’amplia fins als 30 

anys.

Pel que fa al programa, “Joves per l’Ocupació” ofereix, 

durant 12 mesos, accions de tutorització i orientació laboral, 

i una formació professional en àmbits ben diversos:

 • Activitats auxiliars de magatzem

 • Mantenidor/a integral

 • Operari/a Dependent/a de fleca

 • Protecció i preparació de superfícies de vehicles 

 • Activitats auxiliars de comerç. 

Aquesta formació tindrà lloc entre els mesos de febrer i juny 

de 2016, i un cop finalitzada es realitzaran pràctiques en 

empreses durant el mes de juliol del mateix any. L’objectiu 

del programa és millorar la qualificació professional de les 

persones joves desocupades i facilitar-ne la seva inserció 

laboral mitjançant la combinació d’accions d’orientació, 

formació i l’adquisició d’experiència professional en 

empreses.

•  Persones: diagnòstic i orientació per competències 

personalitzat, acompanyament i assessorament durant la 

formació amb beques per les persones aturades

• Pràctiques en empreses

• Possibilitat d’inserció laboral

El projecte està subvencionat per la Diputació de Barcelona 

i finalitza el dia 31/8/2016.

L’Ajuntament de Collbató, a través de la regidoria de 

Promoció Econòmica i en col·laboració amb el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, participa, un any més, en el 

programa JOVES PER L’OCUPACIÓ, amb l’objectiu d’oferir 

formació professional per a nois i noies a l’atur amb baixa 

qualificació perquè incrementin les seves possibilitats 

d’accés al món laboral. El dimarts dia 25 de febrer les 

tècniques del Consell Comarcal van celebrar una sessió 

informativa al Casal de Cultura amb joves del municipi amb 

aquest perfil per tal de poder participar dins del programa. 

Per participar en el programa ha estat seleccionat un jove.

El projecte “Joves per l’Ocupació” està  subvencionat 

pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social 

Europeu. Enguany està adreçat a1s  joves del municipi  

d’entre 17 i 25 anys, desocupats i inscrits al Servei d’Ocupació 

de Catalunya (SOC) i al Registre d’Informació de Garantia 

Juvenil, i que tinguin una qualificació baixa sense el graduat 

d’ESO. En aquest darrer sentit, però, també accedirien al 

projecte aquells joves amb el graduat de secundària però 

que haguessin abandonat el sistema educatiu. A més, en cas 

Sessió informativa del programa Joves per 
l’Ocupació a Collbató
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Cultura

El diumenge passat 21 de febrer es va inaugurar l’exposició 

dels orgues de Collbató, una mostra que presentava l’obra 

del mestre artesà orguener, Albert Blancafort, guardonat 

per part de la Generalitat de Catalunya amb el premi 

Nacional d’Artesania 2015 per la seva excel·lència en l’ofici, 

reconeguda a nivell internacional, per la seva tasca de 

recerca i innovació constant i pel seu activisme en la difusió 

de l’orgue en la nostra societat. La mostra va dibuixar, a 

través de diversos elements relacionats amb la construcció 

d’orgues, la tradició d’aquesta activitat a Collbató. Com 

també la família Blancafort, amb quatre generacions de 

creació musical unides per la tècnica. 

L’acte inicial, que va ser un èxit absolut de participació amb 

la sala plena de gom a gom, el van encetar els parlaments de 

la Regidora de Cultura, la senyora Maria Teresa Casanovas, 

i l’alcalde, el senyor Miquel Solà. Posteriorment, va ser el 

torn de paraula de l’Albert Blancafort, que va fer un repàs 

de la història de l’orgue, de la trajectòria del taller de la seva 

família i de la vinculació del nostre poble amb la fabricació 

d’aquest instrument. En acabat, el mestre orguener va 

oferir una visita guiada de la mostra. 

Finalment, va tenir lloc un concert d’orgue a l’Església de 

Sant Corneli a càrrec del magnífic concertista Paolo Oreni, 

un artista italià considerat un miracle del mestratge amb un 

nivell de precisió sense comparació.

Més de 300 persones visiten l’exposició  
“Els orgues de Collbató, una tradició viva”

La segona sessió d’actes previstos va tenir lloc el dissabte dia 

27 de febrer, un retrat fidel i delicat de la història del nostre 

poble amb aquest instrument de llarga tradició. El menú 

d’aquesta segona jornada d’activitats va ser, en primer 

lloc, una taula rodona sobre la relació entre els pobles de 

La Garriga i de Collbató a través de la música de les figures 

d’Amadeu Vives i Gabriel Blancafort. Joan Vallès, biògraf; 

Albert Blancafort, mestre orguener, i Albert Benzekry, 

Regidor de Cultura de l’Ajuntament de La Garriga, en van 

ser els participants.
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Cultura

Va ser una exposició d’una hora i mitja de durada en la qual els 

ponents van repassar textos inèdits dels dos protagonistes, 

van immergir els assistents en els espais més desconeguts 

de la vida dels músics, van desgranar amb precisió algunes 

de les figures que els van precedir i van vertebrar a través 

de lectures amenes el vincle entre els dos pobles, avui, 

retrobats. En segona instància, un cop finalitzada la taula 

rodona, el pianista Carles Gª de Castro va oferir una audició 

de pianola per delectar el públic, que gairebé omplia la sala, 

amb peces d’Amadeu Vives i de Manuel Blancafort. 

Per cloure l’exposició dels orgues de Collbató, mig centenar 

de persones van assistir a la sessió dedicada al treball de 

construcció de tubs d’orgue a través del sentit homenatge 

a Josep Giménez, constructor de tubs i que va treballar 

molt anys pel taller Blancafort. Giménez va traspassar l’any 

passat.

La família i ex companys de feina presents a l’acte van agrair 

el reconeixement i van fer entrega a la regidora de Cultura, 

la senyora Maria Teresa Casanovas, d’una sèrie d’eines 

que Josep Giménez feia servir. Aquestes eines s’integraran 

a la col·lecció de l’espai d’interpretació d’orgues que 

l’Ajuntament té al costat de l’oficina de turisme.

L’alcalde de Collbató, el senyor Miquel Solà, va fer un 

reconeixement a l’ofici d’en Josep Giménez, un gran 

constructor de tubs que, entre d’altres, va fabricar els de 

l’orgue del municipi.

L’exposició “Els orgues de Collbató, una tradició viva”, 

organitzada per l’Ajuntament de Collbató i el taller 

Blancafort Orgueners de Montserrat, programada amb 

motiu del Premi Nacional d’Artesania 2015, ha rebut la 

visita de més de 300 persones en les dues setmanes que ha 

estat oberta al Casal de Cultura. 
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Actualitat

Recentment s’han instal·lat, en període de proves, diverses 

lluminàries LED al C/ Bonavista i al final del C/ Amadeu 

Vives. Properament s’instal·laran també, amb caràcter 

definitiu, al Pg de la Fumada, entre la parada d’autobús i 

el C/  Llonganies, una zona especialment fosca amb força 

transit de vianants, a l’Av. de Montserrat entre Sentiu i 

Pierola, zona que actualment no disposa de cap punt de 

llum, i a diversos punts de la zona industrial.

Està previst també el canvi de tot l’enllumenat del les Illes.

Les avantatges de les llums LED són:

- Reducció entre 50% i 70% del consum energètic.

-  No produeixen energia reactiva i no penalitzen a la fac-

tura. 

- Uniformitat de la llum i millor distinció dels colors. 

Tecnologia LED a l’enllumenat públic per l’estalvi energètic
- Vida estimada entre 3 i 4 vegades superior.

- Flux de llumeneres regulable de 0% al 100%.

- Sistemes de telegestió, detecció de presència, etc.

-  No contenen components nocius, són reciclables i com-

pleixen la normativa europea de substàncies contami-

nants. 

-  No malgasta energia quan genera calor i no emeten flux 

cap a l’hemisferi superior.

El proper dia 28 de març se celebra l’Aplec de la Salut a 

l’església de la Mare de Déu d’aquesta ermita emblemàtica 

del nostre poble. La sortida està prevista a les 10.30h i la 

Arriba una nova edició de l’Aplec de la Salut
missa a les 11h. Un cop acabada, hi haurà un sorteig de 3 

mones de Pasqua. L’acte finalitzarà a les 12h amb la ballada 

de sardanes de la Cobla Ciutat de Terrassa.
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Esports

L’Alejandro López Pino és de Collbató, té 14 anys i estudia 

segon de secundària a l’Institut del poble. Fa un any que 

practica Muay Thai, una modalitat de boxa originària de 

Tailàndia, al gimnàs Sirboxing-Jol, a Olesa de Montserrat. 

El 30 de gener passat es va proclamar campió d’Espanya 

d’aquest esport a Canovelles, el Vallès Oriental, en una 

prova puntuable per al Circuit Mundial. 

El cap de setmana del 9 i 10 

d’abril arriba una nova edició 

de La Portals, una de les curses 

de referència a la Muntanya 

de Montserrat i que comptarà 

amb la presència al territori de 

més de 4.000 persones entre 

participants, famílies, voluntaris, 

col·laboradors i mitjans de 

comunicació. 

La cursa està dedicada a les bicicletes de muntanya i es 

dividirà en dues jornades: el dissabte es farà La Portals 

solidària i diumenge La Portals BTT.

La Portals Solidaria es una pedalada per als més joves i per 

a totes les persones que no vulguin o no puguin assumir 

l’exigència de la cursa de diumenge. El recorregut tindrà 

una distància de 15 quilòmetres i de l’import de la inscripció 

es destinarà un euro a ASDENT, l’Associació de la malaltia 

Arriba una nova edició de La Portals

El Collbatoní Alejandro López es proclama campió 
d’Espanya de Muay Thai

L’A.E. Dokai aconsegueix 
molt bons resultats al 
torneig de karate de Sant 
Andreu de la Barca
El 27 de febrer passat l’Associació Esportiva Dokai, una 

entitat collbatonina que conrea diverses disciplines de lluita 

i defensa personal, va participar al tretzè torneig de karate 

de San Andreu de la Barca amb uns resultats d’allò més 

meritoris. Entre les fites més destacables subratllem que 

Izan Pons es va endur la categoria 3, Lluís Montserrat la 5; 

Arnau Vicente la 6 i Marc Oliva la 7.

de Dent. Pel que fa a La Portals BTT, enguany serà ja la 

setena edició d’una cursa que comptarà amb un recorregut 

de cinquanta-nou quilòmetres i amb un desnivell positiu de 

mil tres-cents metres. Està previst, per cert, que es faci un 

homenatge al ciclista basc, Marino Lejarreta.

L’horari de l’entrega de dorsals serà el dissabte 9 d’abril de 

10 a 14h i de 16 a 20h; i el diumenge 10 d’abril de 7 a 15h. 

Cal dir també que La Portals a peu canvia de data i es farà el 

proper dos d’octubre.
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Actualitat

Els dies 19 i 20 de març, com ja és tradició, 

Collbató celebrarà els Tres Tombs. La festa 

començarà el dissabte 19 amb un sopar-

espectacle al Casinet, que començarà a les 

21.30h i que tindrà un preu de 15€ per als 

adults i de 7€ per als infants. Diumenge hi 

haurà un esmorzar popular a la Plaça de 

l’Era, a preu de 5€, i, posteriorment, es 

farà la clàssica cavalcada per homenatjar 

la festivitat de Sant Antoni Abat. 

Nova edició dels Tres Tombs a Collbató

Èxit de la caminada dels avis a Collbató

Xavier Bosch participa a la trobada del Casal de 
Cultura sobre el seu últim llibre: “Se sabrà tot”
El periodista i escriptor, Xavier Bosch, va participar a la conversa sobre del seu darrer 

llibre, “Se sabrà tot”, organitzada pel Casal de Cultura de Collbató en el marc de 

trobades entre autors i membres del club de lectura del nostre poble. Bosch va repassar 

àmpliament els aspectes que el van inspirar per executar la seva última novel·la i, 

alhora, va obrir el ventall a la resta de la seva obra literària. Entre les intervencions més 

celebrades de l’autor barceloní destaquem la referència que va fer de l’escriptor belga 

Georges Simenon, una de les seves fonts d’inspiració.

El 17 de febrer passat va tenir lloc la caminada per a la gent 

gran amb la presència de gent gran de Collbató, de Vilanova 

del Camí i de Torrelles de Llobregat. Un èxit de participació 

i d’organització a mercè de 

l’esforç dels voluntaris del Casal 

d’Avis. L’activitat, que va durar 

gairebé tres hores, va començar 

amb un esmorzar i un petit 

escalfament abans de recórrer 

els 8 quilòmetres del recorregut. 

Un cop acabada la caminada, els 

participants van fer una petita 

ruta turística amb de la mà dels 

treballadors de la oficina de 

turisme del poble. En acabat, els 

tres pobles es van agermanar per 

dinar i ballar plegats al Casinet. 

Les properes caminades seran 

el 16 de març a Vilanova del Camí i el 13 d’abril a Torrelles 

de Llobregat. Si hi esteu interessats cal que formalitzeu les 

inscripcions al Casal d’Avis.
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Aprofitant el període en què l’accés 

a les Coves ha estat tancat, l’Ofi-

cina de Turisme ha renovat molts 

elements de l’oferta turística de 

Collbató, especialment a les Co-

ves.

Entre d’altres coses, s’ha recuperat la 

denominació històrica Coves de Mont-

serrat i se n’ha creat una imatge nova al voltant de la fi-

gura emblemàtica del ratpenat. S’ha remodelat l’àrea de 

Les Coves de Montserrat s’han adherit a la campanya de 

comercialització per al públic familiar EL SUPERMES, 

del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que té com 

a objectiu oferir un ampli ventall d’activitats i ofertes 

orientades a atreure i potenciar el turisme familiar. 

La campanya durarà 5 caps de setmana del mes d’abril i les 

famílies que ens vinguin a visitar les coves podran gaudir 

d’un descompte especial. Aquesta campanya es recolzarà 

amb una important campanya de promoció i publicitat 

a mitjans de comunicació com Ràdio Flaixbac, RAC1, 

TimeOut, TV3 a la carta o portals específics per a famílies. 

Les Coves es renoven

Participació en la 
Campanya Supermes

Turisme

recepció de visitants a les Coves, s’hi han instal·lat plafons 

explicatius i s’han editat nous fulletons turístics. S’ha am-

pliat la dedicació del personal a l’atenció al visitant i s’han 

creat noves activitats turístiques, amb l’objectiu d’ampliar 

notablement el nombre de visites a les Coves i al poble de 

Collbató.

A mig termini, es preveu millorar els accessos a les Coves, 

l’àrea d’esplai de la Salut i la il·luminació del trajecte in-

terior, instal·lar-hi nous audiovisuals adaptats als diferents 

públics i crear un portal web propi de Turisme. Més impuls 

per al turisme de Collbató.
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Breus

El 25 de gener passat la Junta de Govern Local va aprovar la 

signatura del conveni supramunicipal per a la realització, 

un any més, dels Centres Locals de Serveis a les Empreses 

(CLSE), que a la comarca es coneix com a FEM XARXA, 

FEM EMPRESA. Aquest és el segon any del projecte que té 

com a objectiu potenciar el territori, unificar recursos per a 

l’emprenedoria i l’empresa, i formalitzar el treball en xarxa.

L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament 

Econòmic ha elaborat l’informe estratègic de Collbató, que 

estudia els aspectes territorials, econòmics, socials i de 

governabilitat del municipi. 

La diagnosi se sintetitza amb diversos anàlisis DAFO, una 

figura de “balanç de factors de desenvolupament” i una 

sèrie de titulars. A partir d’aquesta diagnosi s’han formulat 

El 29 de febrer es va tornar a reunir el Consell Municipal 

de Medi Ambient després de sis anys d’inactivitat en què 

no havia estat convocat. La sessió, doncs, va servir per 

renovar-ne la composició i iniciar un calendari de treballs, 

i va constituir un èxit de participació: una trentena de 

ciutadans i entitats havien sol·licitat formar-ne part, i no 

s’ha exclòs cap sol·licitant. A la sessió de represa es van 

designar els membres de les comissions de Compatibilitat 

Mediambiental, de Residus i de l’Aigua, i els membres van 

suggerir la conveniència de crear una comissió de l’Energia.

Entre les primeres decisions adoptades, el Consell de 

Medi Ambient va ratificar les propostes municipals de 

remunicipalització del servei de subministrament d’aigua 

El projecte Fem Xarxa Fem Empresa es consolida

Enllestit l’informe estratègic de Collbató

EL Consell de Medi Ambient torna a funcionar

Les activitats que es desenvolupen es realitzen en tot 

l’àmbit territorial dels municipis participants del projecte 

i estan centrades en la formació a les empreses i per 

als emprenedors. Activitats com ara el networking o la 

recuperació d’un premi d’iniciatives empresarials.  Totes 

aquestes activitats les desenvolupen professionals del sector 

amb una àmplia experiència.

tres objectius generals per al desenvolupament i els 

elements d’estratègia que intenten atendre les necessitats 

del municipi. Aquest primer informe ha de servir de 

base per a la redacció del pla estratègic i d’accions per al 

desenvolupament econòmic del municipi. I, alhora, per 

poder fer una avaluació per definir el full de ruta pels 

propers anys.

potable i d’establiment de nous trams en les tarifes de 

l’aigua per ajustar la factura al consum real, i l’establiment 

de bonificacions socials en el rebut de l’aigua. També es 

va aprovar la Declaració de Sant Sadurní per avançar en 

la reducció de consums energètics, i  la Carta Mundial del 

Turisme Sostenible per establir un model turístic local que 

no sigui agressiu amb l’entorn.

El Consell de Medi Ambient és un òrgn de participació 

ciutadana que assessora l’Ajuntament en la presa de 

decisions en tot allò que afecta el medi ambient. Els seus 

dictàmens no són vinculants, però sí preceptius en molts 

procediments municipals.

Des de fa anys, les ordenances municipals estableixen que 

l’ús de bosses compostables és obligatori per recollir la 

fracció orgànica dels residus domèstics. Alhora, complir 

efectivament aquest criteri permetria als collbatonins optar a 

importants subvencions per al reciclatge de residus. Per això, 

l’Ajuntament s’ha marcat com a objectiu generalitzar l’ús de 

les bosses compostables tant en domicilis com en comerços.

Us recordem que podeu recollir el vostre paquet de bosses 

compostables gratuïtament al Casal de Cultura, i que els 

A partir d’ara, bosses compostables
propers mesos es procedirà a fer complir les ordenances 

mitjançant avisos als infractors i, en última instància, 

sancions. 

També recordem que s’ha ampliat fins al 20% la bonificació 

en la taxa de residus a aquells veïns que instal·lin un 

compostador al seu domicili, la millor opció per al 

tractament de la fracció orgànica. Si hi teniu interès i voleu 

més informació sobre aquesta modalitat de reciclatge, 

adreceu-vos a l’Ajuntament
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Grups Polítics

El Consell de Medi Ambient torna 
a caminar
Després d’anys de letargia impo-

sats per consistoris sota el con-

trol del PSC, el Consell de Medi 

Ambient, òrgan de participació 

ciutadana, ha tornat a veure la 

llum. Aquest organisme assessor 

està fonamentat en l’auditoria 

ambiental que, amb certs entre-

bancs, va tenir lloc l’any 2001. 

Una de les conclusions d’aquesta 

auditoria va ser que calia “l’ela-

boració de l’Agenda 21 local i 

creació del Consell Municipal de 

Medi Ambient”. Així, doncs, se-

guint aquest mandat, l’any 2004 

i des de la regidoria de Medi Am-

bient, el GIC va impulsar la seva 

creació.

Sense ànim de voler fer sang sinó 

de no faltar a la veritat, hem de 

dir que la veu del poble en matè-

ria ambiental va ser deliberada-

ment ofegada tan bon punt el GIC 

va ser apartat del govern muni-

cipal. L’esperpent va arribar a un 

grau superlatiu quan el Consell 

va haver d’autoconvocar-se per 

poder-se pronunciar sobre l’am-

pliació de sòl industrial, atès que 

el mateix Ajuntament l’ignorava.

Aquest episodi posa de manifest 

la independència amb què aquest 

consell pot actuar respecte del  

govern municipal de torn. Això, 

al nostre criteri, el converteix en 

una eina real d’assessorament, 

control i, arribat el cas, denún-

cia de l’acció de govern siguin 

quines siguin les majories.

Al Consell de Medi Ambient hi 

ha una representació de 15 veïns 

a títol individual més un nombre 

indeterminat d’entitats i els re-

presentants dels diferents grups 

polítics, dels sectors econòmics 

del poble i de l’equip de govern. 

Així, doncs, qualsevol persona o 

entitat interessada a formar-ne 

part ho pot fer adreçant-se a 

l’Ajuntament.

www.collbatogic.org

Garantim la qualitat de l’ense-
nyament públic
El Parlament de Catalunya ha 
instat  el Govern de la Generalitat 
a recuperar la inversió de 1.600€ 
per plaça i any a totes les esco-
les bressol municipals. Aquest 
era un dels punts principals de 
la moció sobre model educatiu 
català presentada recentment 
pel Grup Socialista. El text insta 
l’Executiu a garantir, tal i com 
estableix la Llei d’Educació de 
Catalunya, un finançament a 
les escoles bressol de Catalunya 
“que cobreixi, com a mínim, un 
mòdul econòmic de 1.600€ per  
plaça/any, i comprometent-se, 
a més, a augmentar progressi-
vament aquesta quantitat fins els 
1.800€, que és el que en aquests 
moments hi ha acordat amb els 
Ajuntaments de Catalunya”. 
Una altra de les propostes, també 
de l’àmbit educatiu, és la de re-
cuperar la sisena hora en tots els 
centre públics d’educació pri-
mària de Catalunya, d’acord amb 
allò que estableix la LEC, garan-
tint el manteniment d’altres re-
cursos com els desdoblaments de 
grups i les condicions laborals del 
professorat. Lamentem que Junts 
pel Sí i la CUP s’hagin oposat a 
aquest punt de la moció.
L’any 2010, la inversió del Go-
vern de la Generalitat era de més 
de 1.000M€ i ara, en els pressu-
postos actuals prorrogats gràcies 
als vots de Junts pel Sí i la CUP, la  
inversió en aquest apartat és de 
0€; la reducció, doncs, ha estat 
del 100%. Costa molt d’enten-
dre com partits i persones amb 
qui durant molts anys havíem 
compartit model educatiu, ara 
no admetin públicament el gran 
desastre que han suposat per a 
l’educació pública del país les 
retallades del Govern de Conver-
gència dels darrers anys, defen-
sant un model educatiu que no 
era el seu, el de les retallades de 
la sisena hora o el de les escoles 
bressol. En cap cas és justifica-
ble que grups pretesament pro-
gressistes i d’esquerres, avalin el 
deteriorament progressiu d’un 
apartat socialment tan important 
com és l’Educació.

Grup Municipal Socialistes de 
Collbató  

On queden les promeses electo-
rals dels socialistes a les eleccions 
espanyoles?
Ja fa dos mesos i mig de les elecci-
ons espanyoles i no hi ha govern 
constituit a l’estat espanyol. No 
deixa de ser un punt irònic vist 
com van tractar des de l’Estat el 
procés de constitució del govern 
català després de les eleccions del 
27S. 
Bé, ja s’ho faran. En tot cas, 
aquest procés sí que està servint 
per veure la profunditat de les 
promeses electorals del PSOE i 
del PSC fetes de cara a la galeria, 
i com s’esvaeixen a les primeres 
de canvi. I això s’ha fet evident 
per l’elecció que ha fet el PSOE 
de soci preferent per governar, 
Ciutadans. A Espanya potser no 
els coneixen gaire, però aquí a 
Catalunya ja tenen 10 anys d’his-
tòria i ja sabem qui són i per què 
van fundar-se: Per anar en con-
tra del model d’inmersió lingüís-
tica del nostre sistema educatiu, 
un model defensat fins aleshores 
per tothom com a mecanisme 
per evitar la segregació per motiu 
d’idioma dels nostres fills i que 
ha estat reconegut arreu com un 
exemple a seguir. A nivell econò-
mic, Ciutadans ha anat evoluci-
onant fins a un neo-lliberalisme 
desacomplexat i a nivell territo-
rial, apostant per una major re-
centralització. 
Aquest ha estat el soci triat pel 
PSOE en front d’un govern neta-
ment d’esquerres, amb l’excusa 
que les esquerres no sumen. Bé, 
en tot cas, si no sumen és perquè 
el PSOE no es compta com a part 
de les esquerres, perquè està clar 
que si s’hi comptessin, l’esquer-
ra sumaria molt més que els 130 
diputats de PSOE+Ciutadans. La 
pega és que per fer aquesta suma, 
caldria també que es comprome-
tessin a tenir en compte a Cata-
lunya, i això no entra en els seus 
plans, perquè tot i les promeses 
electorals i el discurs del PSC, no 
tenen cap proposta per Catalu-
nya. Per si algú encara en tenia 
algun dubte.

Esquerra Collbató
collbató@esquerra.org

Després d’aquest cicle electoral 

tant intens i transcendent per al 

nostre país, ha arribat l’hora de 

pensar a fons en nosaltres, en 

Convergència, i amb tot el què 

representem i el projecte que 

voldrem impulsar de forma de-

terminant, en els propers 25, 30 

o 40 anys.

En molt bona part, Catalunya ha 

arribat fins aquí on som actual-

ment, a les portes de crear un 

nou Estat al servei de tota la ciu-

tadania, gràcies a Convergència 

i al projecte que nosaltres hem 

impulsat, al servei del país.

De ben segur que no ho hem fet 

tot bé, però mirat amb la pers-

pectiva d’on venim i on som, 

d’una Catalunya que aspirava a 

ser una autonomia, a una Cata-

lunya que aspira properament a 

esdevenir un nou Estat a Europa 

i al món, creiem que el balanç és 

molt positiu.

Des d’ara i fins a principis del 

mes de juny, els i les militants de 

Convergència, al costat de totes 

aquelles persones, que malgrat 

no ser militants sempre estan 

amb nosaltres, tenim el deure i 

el repte, de definir un projecte 

polític, nacional i de servei a les 

classes mitjanes del nostre país, 

que ens permeti servir-lo per als 

objectius actuals i de futur.

Davant nostre tenim 3 grans rep-

tes: eixamplar el número de per-

sones que veuen en el nou Estat 

Català una oportunitat de futur; 

tenir un projecte sòlid, que ens 

permeti ser determinants a la 

Constitució de Catalunya; i dis-

posar d’una eina, d’una Con-

vergència, per dir-ho d’alguna 

forma, que doni resposta a les 

necessitats de la ciutadania i de 

les persones del nostre país.

Assolir aquests reptes només és 

possible des dels valors i des de 

les conviccions que ens mouen: 

la democràcia en estat pur i el 

bon govern. Es per això que us 

animem a tots a participar en 

aquest projecte.

Convergència Collbató
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Durant aquest mes de març la regidoria de Promoció 
Econòmica ha programat una sèrie d’activitats de 
dinamització en el mercat dominical amb l’objectiu 
d’incrementar el nombre de visitants al mercat i, 
alhora, d’augmentar el nombre de vendes per part de 
les parades que hi participen.

Les activitats s’iniciaran el diumenge dia 6 de març 
amb un taller de pintar cares i globusflèxia. Els dies 13 
i 27 de març, a més, es llegiran diversos contes sobre 
la importància, per exemple, de menjar fruita. Els que 

Taller de pintar cares i 
globusflèxia
Diumenge 6 de març
D’11 a 13h, 
a la Terrassa del 
Casal de Cultura
Veniu a Pintar-vos
 la cara i a fer 
globusflèxia al Mercat. 

Contes que fan venir gana 
(titelles)
Diumenge 13 de març
D’11 a 13h a la Terrassa del Casal de Cultura
Coneixerem la historia d’en Bocagrossa, un 
gegant que es podía menjar tot el que hi ha en 
un mercat en un tres i no res, ajudarem a fer una 
sopa molt especial, anirem a berenar amb un 
esquirol i fins i tot aprendrem a fer galetes amb 
mantega de tigre. 

Activitats de dinamització del 
mercat de venda no sedentària

vulgueu gaudir de tot plegat podreu venir, durant 
aquests tres dies esmentats, d’11 a 13 h a la terrasseta 
del Casal de Cultura de Collbató.

Durant el mes de març totes aquelles persones 
que hagin fet una compra mínima de 10 € podran 
participar en el sorteig de vals, per import de 15 €, 
per comprar en qualsevol parada del mercat dels 
diumenges.. Només caldrà que dipositeu el tiquet de 
compra amb les vostres dades de contacte a qualsevol 
de les bústies que hi haurà al mercat. Molta sort!

El conte d’en James 
(contacontes)
Diumenge 27 de març
D’11 a 13h a la Terrassa del Casal de Cultura
Conte explicat per una fruitera amb la que 
podrem treballar la importancia de menjar 
verdures i fruita. Tot acompanyat de música i 
cançons per a gaudir amb tots els sentits. 
Sorteig de vals descompte
Els diumenges 6, 13 i 27 de març
Totes aquelles persones que realitzeu una compra 
al Mercat per un import mínim de 10€ podeu 
dipositar, a les bústies que trobareu repartides 
per aquest, el tiquet de compra amb el vostre  
contacte. A finals de mes es sortejaran, entre tots 
els tiquets dipositats, vals de descompte per valor 
de 15€ per a gastar de nou al Mercat!


