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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

 Octubre 2016
2 DIUMENGE
IX CAMINADA POPULAR

Sortida des de Collbató amb dues 
propostes de recorregut (12 i 24 km)
Més informació a https://4000peus.
wordpress.com/
A partir de les 8 hores
Lloc sortida i arribada: Pl. de l’Era  
(Collbató)
Organitza: 4000 peus

CONCERT DE PIANO I VIOLÍ

Intèrprets: Neus Sànchez i Cristina Parés.
Obres de: Mozart, Chopin, Piazzola i 
Morricone
A les 18 hores
Lloc: Església Sant Corneli
Activitat gratuïta (Es demanarà 
col·laboració voluntària amb l’orga-
nització)
Organitza: Assoc. Amics de l’Orgue 
de Collbató

4 DIMARTS I5 DIMECRES
TALLER “MILLORAR LA GES-

TIÓ PER A REDUÏR DESPESES”

De 10 a 14 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament

13 DIJOUS
BIBLIOT@RDA: TALLER 

“CONÈIXER ELS BOLETS”

A partir de les 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura. 
Pg. Mansuet, 9)
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia a b.collbato@diba.cat
Organitza: Biblioteca

15 DISSABTE
DESCOBREIX COLLBATÓ, UN 

GRAN PATRIMONI PER GAUDIR

A partir de les 18 hores
Lloc: Sortida de l’antiga posada “Las 
Cuevas”, davant de l’Ajuntament
Visita gratuïta
Organitza: Ajuntament

21 DIVENDRES
DIVENDRES DE FOTO

“Camí de Montserrat, un camí amb 
molta història”
Xerrada amb la historiadora local 
Assumpta Musset.

A partir de les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Associació Fotogràfica 
ObjectivaMent

23 DIUMENGE
CONCERT ARPA

Intèrpret: Adrià Blancafort
A partir de les 18 hores
Lloc: Església Sant Corneli
Activitat gratuïta (Es demanarà col·la-
boració voluntària amb l’organització)
Organitza: Assoc. Amics de l’Orgue 
de Collbató

25 DIMARTS
TALLER DE CUINA D’APROFI-

TAMENT

A partir de les 17 hores
Lloc: Escola Mansuet (C/Montjuïc, s/n)
Activitat gratuïta amb inscripció prè-
via a casal.collbato@collbato.cat o bé 
presencialment al Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament i Diputació

27 DIJOUS
CLUB LECTURA: “SOMNIS A 

MIDA” DE NÚRIA PRADAS

A partir de les 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura. 
Pg. Mansuet, 9)
Contactar a b.collbato@diba.cat o al 
Casal de Cultura
Organitza: Biblioteca

28 DIVENDRES
FESTA DE LA CASTANYADA

A partir de les 17 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Ajuntament 

29 DISSABTE I 30 
DIUMENGE
INFRAMÓN. VISITA LES COVES 

DE MONTSERRAT

A les 19.30 hores
Inici: Entrada de les Coves de Mont-
serrat
Preu: 9 euros
Cal fer reserva prèvia a 93 777 90 76 
o a turisme@collbato.cat
Places limitades
Visita no recomanada per a menors 
de 12 anys
Organitza: Ajuntament de Collbató



Collbató participa en  
el programa Joves per l’ocupació

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

Josep Estradé 

Segon Tinent 
d’Alcalde. 

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

Jordi Serra  

(Regidor no 
adscrit)

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 departament d’Ocupació 

tornarà a formar part 

del programa Joves per 

l’ocupació, que es gestiona 

i es coordina directament 

des del Consell Comarcal.  

El programa està destinat 

a joves dels municipis de la 

comarca del Baix Llobregat 

i el seu l’objectiu és 

afavorir la inserció laboral 

dels joves de la comarca d’entre 

16 i 25 anys en situació d’atur 

amb una baixa qualificació i/o 

dèficits formatius. 

El programa pretén estimular 

la formació i l’aprenentatge 

de les persones joves que 

han quedat fora del sistema 

educatiu mitjançant el seu 

contacte amb l’empresa amb 

tutorització i acompanyament, 

formació professionalitzadora 

i formació específica, promoció 

de la participació en les 

empreses del programa, i 

fomentar la contractació 

laboral en una empresa 

D’acord als barems 

d’atorgament establerts en 

el programa a Collbató se li 

designa un jove per a destinar 

en el programa. 



Teatre, música, castells, màgia, foc, gegants. I gent, molta gent. 
La Festa Major de Collbató, que es va celebrar de divendres 
16, dia de Sant Corneli, fins diumenge 18, va comptar amb 
l’assistència de gran part de la vila i d’habitants de viles veïnes 
que van omplir de color i emoció les diferents activitats que 
conformaven el programa. 

Multitudinària 
Festa Major

Tot i els seus esforços, El Foraster ho va tenir molt complicat a l’hora de trobar habitants de Collbató entre la gen-

tada que s’aplegava a la plaça de l’Era. Un exemple més de la gran assistència al pregó inaugural de la Festa Major.
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Divendres 16
FORASTERS, HAVANERES, BALL I COLORS

Que aquesta festa aconse-
guiria una gran partici-
pació es va evidenciar 
en el pregó del Quim 
Masferrer, conegut pel 

programa “El Foraster”. La plaça 
de l’Era va ser plena de gom a gom 
i així, Masferrer va tenir moltes 
oportunitats per fer un “Foraster” 
en directe i descobrir respostes 
insospitades amb les quals va filar 
un guió humorístic i gairebé surre-
alista en temps real. Va aconseguir 
una ovació en finalitzar i cues per 

poder-se fotografiar amb el medià-
tic presentador.
Però el pregó no va ser el primer acte 
de la jornada. Ja abans, l’espectacle d’il-
lusionisme “Univers Fantàstic”, del 
mag Alis Kim va iniciar amb màgia les 
festivitats. A les 18 hores, el grup Ro-
ques Blaves va ser el primer en trepit-
jar la plaça de l’Era, a on va oferir un 
concert d’havaneres, acompanyades 
amb el tradicional rom cremat. L’ac-
tuació va omplir la plaça, amb un mar 
de mocadors que es movien al ritme 
dels cants d’origen cubà. 

La nit va tenir dos escenaris des-
tacats, l’Àrea d’Esplai la Salut i la 
pista coberta Martí Gil. Als peus de 
Montserrat, es va poder ballar a rit-
me de swing amb Moreneta Swing, 
amb versions d’èxits musical per Els 
Bandarres i amb música dels anys 
80.
Coincidint en el temps, a la pista 
coberta es va celebrar la Holi Party, 
novetat d’aquest any que va aplegar 
el jovent, que va ballar als ritmes 
més actuals mentre s’omplien de 
colors. 

El Casinet va esdevenir 

un lloc màgic on 
l’il·lusionisme del mag 

Alis Kim va sorprendre 

grans i menuts amb 
un espectacle ple 

d’humor i diversió que 

va registrar una gran 
participació.

Programa doble a la pista Marti Gil. Els Oques Grasses van demostrar que són un 

grup en eclosió i The Covers Band va fer un repàs de grans himnes del rock’n roll. 

Una nit que va transitar del reggae i del ska al hard rock i el heavy.

Collbató informa | 5



E l segon dia de la festa va 
començar a les 11 del 
matí, amb activitats pels 
més menuts basades en 

el món del circ. Així, a la plaça de 
l’Era hi havia una sèrie de proves 
que fomentaven la potenciació de 
l’agilitat i l’equilibri. El matí va 
continuar amb un bany d’escuma 
al passeig Mansuet, a la terrassa 
del Casinet, que va aplegar grans i 
petits.
A la tarda es va celebrar la cercavila 
tradicional de la Festa Major, amb 
una gran participació de colles ge-
ganteres veïnes, com els gegants de 
Martorell, d’Esparreguera, d’Igua-

Dissabte 17
CIRC, CERCAVILA, UN CAPGRÒS MOLT ESPECIAL I MÚSICA

lada, de Piera, del Bruc, d’Olesa, i 
amb els Grallers de Sant Joan de 
Vilatorrada, la Batucada dels Dia-
bles de Collbató i els Gegants i Gra-
lleres de Collbató. A més dels con-
vidats, hi va haver un participant 
molt especial: el capgròs d’Amadeu 
Vives. El nou integrant de la colla 
de Gegants de Collbató, un perso-
natge dedicat al gran músic collba-
toní i cofundador de l’Orfeó Català, 
va ser batejat en un acte presentat 
per la segona tinent d’alcalde i regi-
dora de Cultura, Promoció Econò-
mica i Comerç, Maria Teresa Casa-
novas que va retre homenatge als 
seus mèrits. El mossèn de Collbató 

va oficiar el bateig, davant d’una 
gentada que va omplir el Racó d’En 
Ponis. 

Davant la possibilitat de pluja, 
l’escenari dels espectacles de nit es 
va traslladar de l’Avinguda Cente-
nari a la pista coberta Martí Gil, 
on es va celebrar una nit dedicada 
al pop i al rock. Va iniciar el pro-
grama el grup Oques Grasses, amb 
una fusió de reggae i pop que van 
entusiasmar el públic assistent. A 
continuació, The Covers Band van 
portar la nit a terrenys més durs, 
amb versions de grups com U2 i 
AC/DC. 
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C om a les jornades ante-
riors, l’escenari principal 
de dia va ser la plaça de 
l’Era, un espai dedicat, 

en el principi de la jornada, als jocs 
populars tradicionals. A continuació 
es va oferir un vermut per lluitar 
contra la calor que va protagonitzar 
el matí. Tot i els rigors climàtics, 
els castellers d’Esparreguera i de 
Sabadell van afrontar la jornada amb 
ganes d’aixecar castells. Els castellers 
d’Esparreguera van aconseguir el 3 
de 7, el 4 de 7 i el 5 de 6. Per la seva 
banda, els castellers de Sabadell, els 
Saballuts, van construir el 4 de 8, els 
3 de 8 i el 5 de 7.
Per recuperar-nos del sol, la tarda es 
va iniciar sota sostre, al casinet, on la 
companyia T-Atraco va escenificar 
l’obra satírica “La Cadira”, que va trac-

CASTELLS, SÀTIRA I LA LLUITA CONTRA LES FORCES DEL MAL

tar en clau de comèdia accelerada la 
possibilitat d’una Catalunya indepen-
dent, amb un final en què les banderes 
van patir uns canvis sorprenents.
Després de tres dies d’activitats, el 
punt final creat per la Colla de Diables 
Salnitrats de Collbató, la Salnitrada 
2016, va tancar les festivitats amb un 
gran nivell d’emoció i espectacularitat. 
Fusionant teatre amb pirotècnia, amb 
una sèrie de passos que escenificaven 
la lluita del poble de Collbató contra 
les forces del mal comandades per en 
Marmotot i amb l’aparició estel·lar de 
la nova bèstia de la colla, que va fer 
honor a la seva perillositat escopint 
guspires i perseguint els collbatonins 
que gosaven enfrontar-se a ella. 
Els focs d’encenalls van acomiadar 
una festa intensa, amb activitats per 
a tothom i amb una gran assistència.

Diumenge 18
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UN HOMENATGE 
ALS MÉS GRANS

L’Ajuntament va retre 

homenatge a la gent gran de la 

població amb un dinar que es va 

celebrar el divendres 16 a l’Slam 

Club i en què van participar 

més de 130 persones. D’ells els 

majors de 75 anys empadronats 

a Collbató van ser convidats per 

l’Ajuntament. 

Un cop finalitzat el dinar, l’equip 

de Govern va oferir obsequis als 

collbatonins més grans com a 

reconeixement a la seva vida.



COM FUNCIONA?
Un cop inscrit en el programa de 
Garantia Juvenil, en un termini de 
30 dies el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya et citarà per una primera 
entrevista. Extrets els resultats de 
l’entrevista, se t’oferirà un itinerari 
per reforçar i/o millorar la teva for-
mació, experiència professional o 
l’emprenedoria. En tot el transcurs 
tindràs un seguiment per assolir els 
objectius proposats. 

QUÈ S’OFEREIX?
3 itineraris adaptats a les teves ne-
cessitats:

Itinerari 1:  Suport en l’orientació labo-
ral i la cerca de feina. (Per 
millorar la intermediació)

Itinerari 2:  Reforç de la formació i 
experiència professional. 
(Per millorar l’ocupabilitat)

Itinerari 3:  Suport per a posar en 
marxa una idea de nego-
ci. (Per afavorir l’empre-
nedoria)

Garantia Juvenil, 
recursos per trobar feina

E l programa únic Garantia 
Juvenil concentra tots 
els programes existents 
i els de nova creació per 

facilitar la incorporació del jovent 
al mercat de treball. A través de 
Garantia Juvenil es troben a l’abast 
una sèrie de recursos molt amplis i 
adequats a les necessitats formati-
ves i/o laborals, així com el suport, 
l’acompanyament i l’orientació 
necessària fins a l’ocupació efectiva 
en el món laboral.

QUINS SÓN ELS REQUISITS?
• Nacionalitat espanyola, ciutadà de la 

Unió o dels Estats que formen part de 
l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa 
que es trobin en Espanya en exerci-
ci de la lliure circulació i residència. 
Així com estrangers titulars d’una 
autorització per residir en territori 
espanyol que habiliti per treballar.

• Estar empadronat a qualsevol muni-
cipi de Catalunya.

• Tenir entre 16 i 29 anys.
• No haver treballat en els 30 dies na-

turals anteriors a la data de presenta-
ció de la sol·licitud.

• No haver rebut accions educatives 
de més de 40 h mensuals en els 90 
dies naturals anteriors a la data de 
presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions formatives 
de més de 40 h mensuals en els 30 
dies naturals anteriors a la data de 
presentació de la sol·licitud.

• Presentar una declaració expressa 
d’estar interessat a participar en el 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, 
amb compromís de participació activa 
en les actuacions que es desenvolupin 
en el marc de Garantia Juvenil.

QUINS SÓN ELS BENEFICIS PER 
A LES EMPRESES?
Per afavorir la contractació

Les empreses amb centre de tre-
ball a Catalunya tindran un bene-
fici dels programes i subvencions 
vigents de la Generalitat en for-
mació i ocupació més bonificació 
de Garantia Juvenil. 

Ajudes a l’ocupació

• Període superior a 6 mesos.
• Ajuda equivalent al 50% del salari 

mínim interprofessional amb jor-
nada sencera, o proporcional en 
cas de jornada parcial.

• Sol·licitar ajudes abans de la con-
tractació.

Per a més informació: Consell Co-
marcal del Baix Llobregat (St. Feliu 
de Llobregat) (De dilluns a diven-
dres de 9-14 h) Tel. 93 685.24.00 
Correu-e:
garantiajuvenil@elbaixllobregat.cat 

El Nucli Antic 
i el Pujolet 
celebren 
una festa 
del barri per 
a totes les 
edats

L’Associació de Veïns i Veïnes del 
Casc Antic i Pujolet van celebrar el 
3 de setembre la festa del barri amb 
activitats per grans i menuts.
La tarda es va dedicar 
a jocs tradicionals, 
com les bitlles i tren-
car l’olla. La nit va 
ser el moment per 
a la celebració del 
sopar de germanor, 
organitzat al vol-
tant d’una immen-
sa taula que ocu-

pava bona part del carrer Pau Bertran.
Després del sopar va haver-hi sessió de 
discomòbil per finalitzar la celebració 
ballant.
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C ollbató va sortir 
al carrer el 10 
de setembre per 
celebrar la Dia-

da Nacional de Catalunya 
amb una sèrie d’actes que 
van registrar un incre-
ment en la participació en 
relació amb anys ante-
riors. El punt de trobada 
va ser El Racó d’en Ponis, 
a les 20.30 hores, a on 
l’Ajuntament, partits po-
lítics i associacions de la 
vila van retre homenatge 
a la Diada amb una ofrena 
floral que van dipositar 
als peus del molí de l’oli. 
La segona tinent d’alcal-
de, Maria Teresa Casano-
vas va presentar l’acte.
Abans de les 21.00 hores 
ja se sentia la batucada de 
la Colla de Diables Salni-

trats, que anaven escalfant 
l’ambient per a l’encesa de 
torxes que, amb un gran 
nombre de participants, 
va travessar el nucli antic 
de la vila, des del Pujolet 
fins a arribar a l’Ajunta-
ment, il·luminant els car-
rers amb les seves torxes 
i amb els focs d’encenalls 
dels diables.
El representant de l’As-
semblea Nacional Catalana 
a Collbató, Enric Serra, va 
ser el primer a participar 
en els parlaments, amb un 
record emotiu amb el Po-
nis, guia de les coves de 
Montserrat i un personat-
ge molt estimat al poble. 
Serra va destacar “l’opor-
tunitat irrepetible” per a 
Catalunya, una ocasió que 
demana “unitat d’acció”.

A continuació, l’alcalde de 
Collbató, Miquel Solà, va 
llegir el manifest de l’As-
sociació de Municipis per 
la Independència que des-
tacava la crisi de l’Estat i 
la necessitat de fer reali-
tat “un nou Estat amb uns 
nous valors”.

El “Cant dels Segadors” va 
cloure els actes institucio-
nals. Els assistents es van 
aplegar en un refrigeri en 
què van poder departir i 
comentar la jornada.

Una Diada 

més participativa



L ’Ajuntament iniciarà aviat 
la substitució dels trams 
amb més fuites de l’av. 
Principal i de l’av. del 

Centenari
L’aigua provinent de pous propis ja 
arriba al 22,5%. Abans de la gestió pú-
blica, no passava del 12%.
Sis mesos després de recuperar la ges-
tió pública de la xarxa, les dades objec-
tives han fet palès l’estat deficient de 
la xarxa, amb un rendiment inferior al 
50%. El consistori s’ha marcat com a 
prioritat millorar aquest rendiment i 
recuperar i posar en servei els recur-
sos hídrics propis. En aquest sentit, el 
mes de juliol l’aigua provinent de pous 
ja arriba al 22,5% de la subministrada. 
Abans del canvi de gestió, no passava 
del 12%. L’objectiu fixat per l’Ajunta-
ment és que enguany l’aigua de pous 

propis arribi al 35% del total de l’aigua 
subministrada. D’aquesta manera es 
reduirà el principal factor del preu del 
rebut de l’aigua: la seva compra.
L’anàlisi en detall de la xarxa que s’ha 
fet durant aquests mesos es comple-
mentarà amb la col·laboració de l’Àrea 
d’Avaluació i Gestió Ambiental de la 
Diputació de Barcelona que, durant 
unes setmanes, posarà a disposició 
de Collbató personal i una seixantena 
d’equips de mesura d’alta precisió des-
tinats a la detecció de fuites. L’estudi se 
centrarà en zones que pateixen avaries 
freqüents als barris del Pujolet, Nu-
cli Antic i de l’Eixample Sud, amb un 
camp de treball de quatre a cinc km.
Seguint la política iniciada per aquest 
Consistori, tots els guanys obtinguts 
en la gestió de l’aigua són i seran rein-
vertits en la xarxa, així com els recur-

per a la millora 
de la xarxa d’aigua

sos econòmics aportats pel Consorci 
CONGIAC del qual l’Ajuntament de 
Collbató forma part des de l’abril pas-
sat. Les primeres inversions s’inicia-
ran en breu i es destinaran a la subs-
titució de trams sencers de canonades 
de l’avinguda Principal i de l’avinguda 
del Centenari en els sectors ja identifi-
cats com a més problemàtics. També 
es procedirà a instal·lar sistemes de 
telecontrol nous i a la sectorització de 
la xarxa en la banda sud de Collbató 
(Can Dalmases, Illes, Font del Còdol, 
Can Migrat i la Fumada), fet que per-
metrà ser molt més efectius a l’hora de 
detectar els problemes. Està en estudi 
també la substitució de comptadors 
per equips amb telelectura, cosa que 
permetria una detecció immediata i 
eficaç de fuites en benefici, tant de l’es-
talvi d’aigua com dels usuaris. 

Inversions 
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Els dies 29 i 20 d’octubre, a les 
19.30, coneix, a les Coves del 
Salnitre, l’inframón, el lloc sota 
terra on van a parar les ànimes 
dels difunts segons les diferents 
mitologies, des dels clàssics 
grecs fins a les modernes cele-
bracions de Halloween.
Turisme de Collbató t’oferereix 
aquesta visita per la història i la 
cultura, d’una durada aproxi-
mada d’1 hora i 15 minuts. Or-
ganitzada a la tardor, l’època de 
transició entre la llum i la vida 
de l’estiu i la foscor i la letargia 
de l’hivern, és una oportunitat 
de recordar els avantpassats, 
aquells que ja no hi són i deixar 

Una visita a l’Inframón,
a les Coves del Salnitre

que ens visitin o, fins i tot, visi-
tar-los nosaltres.
Per a aquesta activitat, no reco-
manada a menors de 12 anys, és 
imprescindible fer reserva prèvia 
i dur calçat còmode. El preu és 
de 9 euros i inclou un petit refri-
geri a la sortida. Es recomana dur 
frontal o llanterna, no per l’itine-
rari interior sinó per al camí de 
sortida, ja que alguns trams exte-
riors no estan il·luminats. 
Per a més informació i reservas, 
podeu contactar amb l’Oficina 
de Turisme de Collbató, al telè-
fon 93 777 90 76, o mitjançant 
el correu electrònic turisme@
collbato.cat

El 15 d’octubre, endinsa’t al nucli 
medieval del poble mil·lenari 
de Collbató i descobreix part 
de la seva història i els seus se-
crets. Visita, de forma excepcio-
nal, la casa senyorial de la família 
Rogent, els seus jardins i el vestí-
bul de l’antiga posada “Las Cuevas”.
“Descobreix Collbató, un gran pa-
trimoni per gaudir” és una activitat 
gratuïta organitzada per Patrimoni de 
l’Ajuntament de Collbató, amb una du-
rada d’una hora i que s’iniciarà a les 18 
hores davant de l’Ajuntament i de l’antiga 
posada “Las Cuevas”. 
Per participar-hi, és recomanable fer re-
serva prèvia. Per a més informació i re-
serves, podeu contactar amb l’Oficina de 
Turisme de Collbató, en el telèfon 93 777 
90 76 o en el correu turisme@collbato.cat.

Descobreix
Collbató,
el 15 d’octubre
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Educació

El diputat 
d’Educació de 
la Diputació 
de Barcelona, 

Rafael Homet va lliurar 
el 7 de setembre l’audito-
ria energètica realitzada 
a l’Escola Mansuet que 
conclou que el centre 
compleix la certificació 
energètica B. Aquest 
estudi forma part del pla 
d’auditories energètiques 
als equipaments munici-
pals realitzat per la Dipu-
tació de Barcelona i que 
ha analitzat anteriorment 
d’altres centres d’ense-
nyament de la vila.

La reunió, celebrada al 
Casal de Cultura i en què 
també van participar l’al-
calde de Collbató, Miquel 
Solà; la regidora d’Edu-
cació, Benestar Social, 
Gent Gran, Sanitat, Co-
municació i Transparèn-
cia, Dina Pérez; la tècnica 
d’Educació, Benestar So-
cial i Gent Gran, Marisa 
Casanovas; un tècnic de 

la Diputació, i represen-
tants de l’empresa audi-
tora, va presentar l’estudi 
que conclou que l’Escola 
Mansuet assoleix uns re-
sultats que la situen en 
el nivell B de certificació 
energètica, una qualifica-
ció positiva pel que fa a la 
seva eficiència.
Els tècnics han presen-
tat una sèrie de mesures 
que es podrien aplicar 
per millorar, encara més, 
l’eficiència energètica de 
l’equipament, com ara la 
instal·lació de llums LED, 
programadors, cèl·lules 
fotoelèctriques als espais 
comuns i la instal·lació 
d’una placa fotovoltaica, 
entre altres possibili-
tats. A partir d’ara caldrà 
analitzar la viabilitat i les 
millores que poden oferir 
per tal de decidir la seva 
aplicació.
Finalitzat el lliurament de 
l’auditoria, els assistents 
van aprofitar la trobada 
per tractar diversos temes 
de l’àmbit educatiu.

El 9 de setembre 
es va inaugurar 
el curs escolar al 
Casal de Cultura 

en un acte institucional i 
col·laboratiu, adreçat a la co-
munitat educativa de la vila.
La regidora d’Educació, 
Dina Pérez, va destacar, a la 
seva presentació, el paper de 
les escoles com a eina fona-
mental dels projectes educa-
tius que, segons va afirmar, 
“són molt importants per a 
aquest govern”.
L’acte principal de la jor-
nada era la conferència 
“Escola, famílies i comuni-
tat: cap al treball en xarxa”, 
que va oferir Jordi Collet, 
professor de Sociologia de 
l’Educació a la Universitat 
de Vic.
Collet va explicar com es-
tan canviant les regles del 

el curs escolar 
destacant la 
importància del 
treball en xarxa

Collbató 
inaugura

joc i com l’escola ha deixat 
de ser un dels principals 
espais de socialització per 
ser una institució més. 
Davant dels reptes que ha 
d’afrontar l’educació dins 
d’una societat cada cop 
més complexa, el ponent 
va incidir en la necessitat 
de col·laborar amb la res-
ta d’actors dins del sector 
educatiu, començant pels 
pares. Collet va animar 
els assistents a somiar 
com volen que sigui l’es-
cola d’aquí a 10 anys i els 
va proposar fer servir els 
nous canals de comunica-
ció de manera responsable 
i bidireccional.
Un cop finalitzada la con-
ferència, els nombro-
sos assistents van poder 
compartir opinions en un 
aperitiu. de l’Escola Mansuet

Auditoria 
energètica
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Breus

CAMINADA  
PER A LA GENT GRAN
El dia 2 d’octubre s’organitza, amb 
la col·laboració del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat i l’entitat coll-
batonina 4000 peus, una caminada 
per a la gent gran coincidint amb la 
XVIII Marxa de la Gent Gran del 
Baix Llobregat. Des de fa 18 anys, el 
Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat, en col·laboració amb els ajun-
taments de la comarca, organitza 
aquesta caminada que engloba dife-
rents actes que tenen lloc entorn de 
l’1 d’octubre, Dia Internacional de 
la Gent Gran. 
La finalitat principal de les activi-
tats programades és la promoció 
de la salut de les persones grans, 
l’augment del benestar en perso-
nes d’edat avançada i tenir cura dels 
processos participatius de la gent 
gran a la nostra societat. La Marxa 
promou la importància de la salut 
com a element essencial perquè els 
ciutadans i ciutadanes de més edat 
continuïn fent una contribució di-
nàmica i positiva a les seves respec-
tives comunitats.

POSITIU BALANÇ DE VISITES A LES COVES DE MONTSERRAT 
A finals d’abril la Cova del Salnitre va poder reobrir les seves portes després de 
mig any de tancament forçat. El balanç de visitants d’aquests primers mesos ha 
estat molt positiu, havent pogut absorbir durant els mesos de maig i juny gran 
part dels grups escolars que els primers dos trimestres de curs no la van poder 
visitar; a la vegada, pocs dies abans de donar per tancada la campanya escolar 
d’inici de curs, moltes de les escoles que el curs passat van perdre l’oportunitat 
de visitar-la, han decidit fer-ho aquest any i moltes altres ho faran per primera 
vegada. 
Per la seva banda, s’ha observat un 
fort increment de visitants de pú-
blic general, sobretot durant els 
mesos de juny, juliol i setembre. 
Així doncs, tot apunta al fet que, 
tot i no poder recuperar els in-
gressos perduts durant els me-
sos de tancament, serà possible 
recuperar part de les pèrdues 
i que, sobretot, el paper de les 
Coves del Salnitre com a punt 
d’interès patrimonial de primer 
ordre segueix intacte. 

DADES DE L’ATUR AL MUNICIPI 
EL MES D’AGOST 
Les dades aportades per l’Observatori 
d’Empresa i Ocupació de la Generali-
tat de Catalunya (a data 4 de setembre 
de 2016) recullen que l’atur registrat 
al municipi és de 203 persones, amb 
una variació respecte del mes ante-
rior de 4 persones i una taxa d’atur 
registral d’11,4% (que es calcula com 
a suma de l’atur registrat i la població 
de 16 a 64 anys afiliada a la Segure-
tat Social resident en el municipi). La 
taxa d’atur de tota la comarca del Baix 
Llobregat durant el mateix període 
ha estat de 49.270 persones i una taxa 
d’atur registral del 13%.

Fotografia: 

Maria J. Muñoz 

(ObjectivaMent)

OBJECTIVAMENT, DE VEREMA FOTOGRÀFICA
L’Associació Fotogràfica Objectivament, va organitzar, el 16 de setembre, una 
visita fotogràfica a Can Feixes, a Cabrera d’Anoia, als peus de Montserrat, per 
conèixer i fotografiar l’activitat de la verema. 
Els integrants de l’associació van passejar pels camps de la finca i van visitar el 
celler. A més, la visita va aportar un valor cultural afegit, ja que un dels propie-
taris els va explicar la història de la finca i l’impacte econòmic que ha tingut i té 
sobre els pobles del costat, els va mostrar sobre el terreny les varietats de raïm 
que hi cultiven -parellada, macabeu, chardonnay, malvasia de Sitges, petit ver-
dot, cabernet sauvignon, ull de llebre, ... i els va fer una classe magistral sobre el 
procés d’elaboració dels seus vins.



Grups Polítics

MES ENLLÀ DE PERSONALISMES
Pensàvem, i continuem pensant, que “el projecte” sempre és més 
important que les persones i els personalismes. Però ens vàrem 
equivocar dipositant la confiança en un regidor, i per això demanem 
perdó. Tot i que altra gent que ens va advertir front aquesta per-
sona, nosaltres vàrem pensar que era possible apaivagar caràcters i 
caminar plegats. 
Fora d’aquests personalismes, seguirem portant endavant el govern 
municipal amb la mateixa voluntat i empenta amb el que vàrem co-
mençar. Això ho podrem dur a terme sempre que tothom es man-
tingui fidel als seus compromisos, sense traïcions.
El nostre projecte és el d’un govern transversal i eficaç, rigorós i par-
ticipatiu, transparent i amable amb el ciutadà, com no ho ha estat 
mai abans. Perquè el resultat final de les nostres accions i decisions 
és la qualitat de vida del nostre poble, i del nostre País.
És evident que el nostre Govern municipal està indubtablement i 
ferma compromès amb les persones i amb el País. Un País que té a 
tocar el seu somni.
Tal com diu el President Mas:
“Sabem que assolir la Independència és un camí farcit de dificultats, 
però també hem de saber que, atesa la inexistència d’alternatives, 
renunciar a tenir el nostre estat fóra un pou de claudicacions que ens 
portaria a una Catalunya àrida de projectes, de perfil propi, d’opor-
tunitats i de personalitat.
I, mentre fem el camí, en un combat feliçment pacífic i democràtic, 
prenguem la iniciativa, acceptem el risc, preferim l’acció per sobre 
de la inacció, i no ens rendim mai”.

PDC Collbató

DIÀLEG SÍ, VICTIMISME NO
Aquesta tardor és temps de reflexió pel nostre alcalde. El seu projecte 
de govern ha fracassat, i cal que pensi en la governabilitat del munici-
pi. En el darrer ple vam demanar-li participar dels temes que ens pre-
ocupen i arribar a acords, però la seva resposta és sempre: “volem re-
cuperar la majoria amb el GIC”, que a hores d’ara no sembla possible. 
Amb nosaltres no vol parlar, tot i que representem la llista més vota-
da. Per aquest motiu i a proposta nostra, es va aprovar una moció de 
pèrdua de confiança en l’alcalde i el seu equip de govern i el vam ins-
tar a que renunciés a l’Alcaldia. Demanem el respecte que es mereix 
el nostre grup i la seva representativitat, que té tot el dret a debatre 
i participar en els projectes de futur, i que ara per ara no se’n coneix 
cap. Cal seure i parlar. DIÀLEG SÍ.
Al Ple només es va aprovar un punt dels 10 que hi havia, l’acta de 
l’anterior Ple. Sembla que no es va entendre el missatge de què 
aquest govern té un problema de minories, perquè la gran preocu-
pació de l’alcalde a l’endemà era que no s’havien aprovat els dos dies 
festius del municipi per a l’any 2017 i va enviar un correu a diferents 
entitats justificant que no havia aconseguit els vots per fer-ho. L’al-
calde no pot traslladar el seu problema als ciutadans. L’ha de resoldre 
ell. VICTIMISME, NO.
Les primeres reaccions han estat del tot previsibles (i ho lamentem): 
El regidor del GIC senyor Estradé diu que no pensa portar cap tema 
als Plens durant tres anys i també hi ha qui rumia no debatre pres-
supostos i prorrogar-los (Visca la transparència i la participació!!).
Els pactes són per fer govern. A l’oposició no fem pactes, perquè 
el resultat d’un pacte de l’oposició seria una moció de censura, cosa 
que, de moment, no farem.

Grup Municipal Socialistes de Collbató

PINÇA A L’EQUIP DE GOVERN
Eduardo Tamayo i María Teresa Sáez es van fer famosos l’any 
2003 per transfuguisme, abandonant el PSOE i propiciant que el 
PP assumís el poder a la Comunitat de Madrid. Més recentment, 
Rita Barberá ha abandonat la disciplina del seu partit per quedar 
com a senadora no adscrita. Que persones individuals puguin con-
dicionar el projecte d’un col·lectiu per ambicions personals és tan 
èticament reprovable com símptoma d’una manca de cultura de-
mocràtica. Els càrrecs electes no estan per sobre del col·lectiu al 
que representen. Malauradament al nostre poble està succeint un 
fet similar. En Jordi Serra va abandonar el GIC, ha estat cessat dels 
seus càrrecs de govern degut a la seva incapacitat de treballar en 
equip, la seva voluntat d’imposar els seus criteris i per manca de 
transparència en la seva gestió.
Amb aquesta decisió, l’equip de govern assumia els riscos que im-
plica quedar en minoria, però assegurava el clima de treball i la 
transparència necessària per abordar els reptes d’aquesta legislatu-
ra i complir amb el programa de govern.
Actualment, la pinça a la que és sotmès l’equip de govern per 
part del PSC-PSOE i en Jordi Serra està bloquejant els plens i per 
exemple, ha paralitzat l’elecció dels dies festius per a l’any vinent, 
sense que, a hores d’ara, tinguem una alternativa a la presentada. 
L’acord tàcit entre l’Ana Úbeda i en Jordi Serra, dos vells enemics 
ara companys, pot generar un clima de crispació sense que existei-
xi una alternativa viable a l’actual batlle. Caldrà esperar per saber 
si aquesta relació es tracta d’un flirteig fruit de la rancúnia o del 
principi d’una gran amistat.

Esquerra Collbató

L’ABRAÇADA DE L’ÓS
El Sr. Jordi Serra en comptes de dimitir, com l’hem demanat 
repetides ocasions, decideix seguir impossibilitant la normali-
tat, amb fets i actituds de trànsfuga. Difamant i insultant a tort 
i dret sense fonament i utilitzant la mentida sense cap tipus de 
vergonya. Això ens ha fet reaccionar novament. La seva condi-
ció de “no adscrit” ja l’inhabilita per Llei per promoure o facili-
tar una moció de censura contra el govern actual o per bloque-
jar assumptes cabdals com ho són els pressupostos municipals. 
Però, a més, hem signat un acord antitransfuguisme amb ERC 
i PDC, que garanteix que qui es conxorxi amb ell per bloquejar 
el govern no trobarà en el futur socis de govern.
Ara per ara el Sr. Serra ha trobat en Anna Úbeda i els socia-
listes els còmplices necessaris. Al darrer Ple vam presenciar el 
patètic resultat de la “pinça”: van votar que no a tot, fins i tot 
a allò que la Llei obliga, per Sant Corneli ja no serà festiu i els 
comerços no tindran festius oberts. Diuen que ho van fer per 
alliçonar-nos que cal pactar les coses quan en realitat la seva 
“lideresa” ni es posa al telèfon i quan ho fa, et diu que sí i des-
prés és que no. Fa tres mesos que esperem que es digni a seure 
per parlar del POUM o d’altres projectes molt beneficiosos per 
Collbató sense obtenir resposta. 
Poden continuar la “pinça” traint l’acord que el PSC va signar 
el 2006, i el 2019 no trobaran, com ara, cap porta oberta. I ja 
explicaran ells al poble perquè no tindrem un CAP, un POUM, 
una xarxa d’aigua com cal, una rebaixa tarifària, uns millors 
serveis o ingressos extraordinaris. Esperem, pel bé del poble, 
que recuperin el seny.

Grup d’Independents de Collbató
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Més de 450 corredors i corredores 
van participar, el 24 de setembre, en 
algun dels tres traçats de La 7a Coll-
batonina, la cursa organitzada pel 
Club Atletisme Collbató. La prova 

CURSA “COLLBATÓ-EL BRUC”. 15 KM
CATEGORIA MASCULINA

Javi Paniello, 1h. 0min. i 19 s.
Txia Armadàs, a 1min. i 37 s.
Edgar García, a 2min. i 33 s.
CATEGORIA FEMENINA

Yveth Camus, 1 h. 14min. i 7 s.
Karme Fernández, a 4min. i 37 s.
Marta Nogueira, a 5min. i 19 s.

La Collbatonina
córrer als peus de Montserrat

CURSA DE 10 KM
CATEGORIA MASCULINA

Víctor Peña, 38min. i 3 s.
Joan Nebleza, a 2min. i 13 s.
Oliver Galíndez, a 3min. y 8 s.
CATEGORIA FEMENINA

Sara Prescoli, 46min. i 3s.
Esmeralda Zaragoza, a 1min. i 23 s.
Sonia Cruz, a 3min. i 10 s.

CURSA DE 5 KM
CATEGORIA MASCULINA

Sergi Ariaca, 16min. i 3 s.
Juan Carlos Galán, a 12 s.
Juan González, a 28s.
CATEGORIA FEMENINA

Marta Llagostera, 18min. i 59 s.
Ainoha Barreñada, a 2min. i 16 s.
Carolain Ávila, a 2min. i 48 s.

oferia un traçat de 15,5 km i desni-
vell de +315 m, anomenat “Cursa 
Collbató-El Bruc”; un traçat de 10 
km i desnivell de +180 m, i un de 5 
km i desnivell de +100 m. L’alcalde 

de Collbató, Miquel Solà; el regidor 
d’Esports, Jordi Riera, i el president 
del Club Atletisme Collbató, David 
Pino, van lliurar els guardons als gua-
nyadors i guanyadores.


