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Telèfons d’interès

A G E N DA

Serveis
Ajuntament de Collbató
Atenció ciutadana
Àrea d’esplai La Salut
Biblioteca municipal
Casal d’avis
CAP Collbató
CAP El Bruc
CAP Esparreguera
Demanar hora al metge
Farmàcia Villaescusa
FECSA (avaries)
Agència Tributària Igualada
Organisme Gestió Tributària
Igualada
Hispano Igualadina
Hospital Martorell
Oficina de turisme
Oficina Correus Collbató
Parròquia de Collbató

93 777 01 00
012
646 37 86 24
93 777 93 41
93 777 03 77
93 777 07 59
93 771 01 31
93 770 81 00
902 111 444
93 777 00 76
900 77 00 77
93 804 65 61
93 472 91 40
93 804 44 51
93 774 20 20
93 777 90 76
/667 56 27 16
93 777 06 33
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
Escola La Salut
Escola Mansuet
SI Collbató

Edita
Ajuntament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50
D.L. B-23138-96

93 777 99 80
93 777 00 19
93 777 98 38
93 777 98 37

Desembre 2016

11 DIUMENGE

CONCERT D’ORGUE :
EUDALD DANTI
Obres de J.S.Bach i D.Buxtehude
A les 18.00 hores, a l’ Església de Sant
Corneli
Organitza: Associació d’Amics de
l’Orgue de Collbató
Activitat gratuïta (Es demanaran
col·laboracions voluntàries)

15 DIJOUS

BIBLIOT@RDA: MURAL DE
L’HIVERN
Taller de treballs manuals adreçat a
nens/es d’entre 0-12 anys
A les 17.00 hores, a la Biblioteca
(Casal de Cultura)
Activitat gratuïta (Inscripció prèvia a
b.collbato@collbato.cat)

16 DIVENDRES

DIVENDRES DE FOTO: Cristina
García Rodero, fotògrafa.
Premi nacional de fotografia.
A les 18.00 hores, al Casal de Cultura
(Pg. Mansuet, 9)
Accés lliure
CLUB LECTURA: “Olive Kitteridge”
de Elizabeth Strout
A les 19.00 hores, a la Biblioteca (Casal
de Cultura. Pg. Mansuet, 9)
Si vols participar en el club de lectura
contacta b.collbato@diba.cat o visita’ns
al Casal de Cultura

23 DIVENDRES

CANTADA DE NADALES
A les 17.30 hores, al Casal de Cultura
Organitza: Casal d’Avis Sant Corneli
Accés lliure pels socis del Casal

23 DIVENDRES, 26 DILLUNS I 30
DIVENDRES

PASTORETS DE NADAL
Representació del clàssic de Folch i
Torres a càrrec del Teatre La Forja.
A les 21.00 hores, al Casinet
Organitza: Teatre La Forja
Preu: 5 euros (menors de 4 anys gratuït)

27 DIMARTS

NADAL AMB NENS: CINEMA
Cinema familiar
(Pel·lícula a determinar)
A les 17.30 hores, al Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament
Accés lliure (Aforament limitat)

28 DIMECRES

NADAL AMB NENS:TITELLES
“Rita la rínxol i els tres ossos”. Binixiflat
Teatre de Titelles
A les 17.30 hores, al Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament
Accés lliure (Aforament limitat)

29 DIJOUS

17 DISSABTE

NADAL AMB NENS: GIMCANA
FAMILIAR “ALICIA EN EL PAIS
DE LES MAREVELLES”
Supera les proves de la Gimcana
A les 17.30 hores, a la Biblioteca
(Casal de Cultura)
Organitza: Ajuntament
Activitat amb inscripció prèvia a
b.collbato@diba.cat o bé presencialment
al Casal de Cultura

18 DIUMENGE

30 DIVENDRES

FIRA DE NADAL
Horari: Veure programa de mà o consulteu www.collbato.cat
Lloc: Nucli Antic de Collbató
Organitza: Ajuntament de Collbató
COLLBATÓ AMB LA MARATÓ
DE TV3
Més informació, al programa de mà de
la Fira de Nadal
TROBADA AMB RAMON
TREMOSA, PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE “L’EUROPA QUE HEM
FET FRACASSAR”
A les 19.00 hores, al Casal de Cultura
Organitza: ANC-Collbató. Accés lliure

NADAL AMB NENS: CONTE-CONTES AMB EL PATGE DUC
Podreu entregar les cartes dels Reis
d’Orient al seu patge
A les 17.30 hores, a la Biblioteca
(Casal de Cultura)
Organitza: Ajuntament
Activitat amb inscripció prèvia a
b.collbato@diba.cat o bé presencialment
al Casal de Cultura. En aquesta activitat
es faran entrega dels premis de la campanya Passaport Genius.

22 DIJOUS

31 DISSABTE

20 DIMARTS

VENIU A FER CAGAR EL TIÓ!
A les 17.00 hores, al Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament
Accés lliure amb inscripció prèvia a
casal.collbato@collbato.cat o bé presencialment al Casal de Cultura. També
podreu venir Divendres 23 i dissabte 24
de desembre al matí (10-12h)

SOPAR DE GERMANOR I FESTA
DE CAP D’ANY
A les 21.00 hores, a la Plaça de l’Església
i Casinet
Campanades amb cava a la Plaça
de l’Església i festa al Casinet.
Organitza: Ajuntament

Ajuntament

L ’Ajuntament
denuncia Jordi Serra

L’

Ajuntament de Collbató
va presentar el 16 de
novembre una denúncia
al jutjat de Martorell
contra el regidor no adscrit Jordi Serra pels presumptes delictes de tràfic
d’influències, negociacions prohibides
a funcionaris i càrrecs públics, i assetjament laboral.
L’Ajuntament ha considerat que algunes de les accions realitzades per
Jordi Serra quan era tinent d’alcalde i
tenia responsabilitats sobre les àrees
de Turisme, Patrimoni i Medi Ambi-

ent podrien ser constitutives de presumpte delicte, “atès l’abús que en va
fer en benefici de persones properes
i en perjudici, fins i tot econòmic, de
l’Ajuntament”, explica la denúncia. Els
fets que presumptament podrien ser
constitutius de delicte són irregularitats en la gestió d’activitats dins de la
seva àrea de responsabilitat i l’ús de la
coacció i l’assetjament contra una persona, treballadora de l’Ajuntament.
El 18 d’agost de 2016, un decret d’Alcaldia va cessar Jordi Serra de totes les
seves funcions en l’equip de govern

“perquè el clima de treball s’ha vist
afectat per la manca de transparència
en la presa de decisions i la incapacitat per treballar en equip del senyor
Serra”. Ja llavors, l’equip de Govern va
optar per cessar-lo, tot i que la decisió podia comportar dificultats en la
gestió, prioritzant l’assegurament de
l’ètica a altres condicionants.
Un cop recopilats els indicis, l’Ajuntament ha decidit posar aquesta informació en coneixement del jutge
perquè faci les diligències oportunes.

Miquel Solà

Josep Estradé

Maria Teresa Casanovas

Dina Pérez

Jordi Riera

Alcalde.
Regidor d’Hisenda,
Seguretat ciutadana,
Organització Interna i
Participació.

Segon Tinent
d’Alcalde.

Segona Tinent d’Alcalde
Regidora de Cultura, Promoció Econòmica i Comerç.

Regidora d’Educació,
Benestar Social, Gent
Gran, Sanitat, Comunicació i Transparència.

Regidor d’Esports i
Joventut.

solanmq@collbato.cat

Ana Úbeda
(Socialistes de
Collbató)

Regidor d’acció territorial i mobilitat.

casanovasam@collbato.cat

estradecj@collbato.cat

Concepció Alsina
(Socialistes de
Collbató)

rierahj@collbato.cat

perezrdn@collbato.cat

Josep Mª Martín
(Socialistes de
Collbató)

Salvador Valls
(Socialistes de
Collbató)

Julia Pons
(Socialistes de
Collbató)

Jordi Serra

(Regidor no
adscrit)
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Ple extraordinari

No als beneficis fiscals

a l’IBI per a famílies nombroses i
monoparentals

Els representants del grup Socialistes de Collbató i el regidor no adscrit,
Jordi Serra, van emetre un vot negatiu a la proposta d’incrementar
els beneficis fiscals en relació amb l’IBI que es va presentar al ple
extraordinari de l’Ajuntament de Collbató el 2 de novembre, dins de la
proposta de modificació de les ordenances.

L

a iniciativa proposava que totes les famílies
nombroses de Collbató tinguessin deduccions en la quota d’aquest impost. Com a conseqüència d’aquest vot negatiu, només les
famílies amb habitatges amb valor cadastral inferior o
igual a 120.000 euros es podran beneficiar de reduccions a les quotes.
El vot negatiu també ha comportat que no s’aprovi oferir
un 75% de descompte en l’Impost de Vehicles als automòbils elèctrics, una altra de les propostes que l’equip de Govern havia portat a votació i que, en aquest cas, recollia
una iniciativa del grup dels Socialistes de Collbató.
La cap de l’oposició, Ana Úbeda, va justificar aquest vot
negatiu afirmant que “cal parlar més sobre política fiscal”
i va proposar una comissió per tractar aquests temes.
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Pel que fa a la presentació, davant la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, de les dues festes locals per
l’any 2017, es va aprovar el calendari proposat per l’equip
de Govern, amb l’abstenció dels Socialistes de Collbató
i el vot negatiu del regidor no adscrit. La determinació
dels dos dies festius d’obertura autoritzada per als establiments comercials també es va aprovar, ja que va comptar
amb el vot a favor dels Socialistes i l’abstenció del regidor
no adscrit.
En el decurs del ple, l’equip de Govern va lliurar l’informe
realitzat pels serveis jurídics de l’Ajuntament que conclou
que la iniciativa presentada pels Socialistes de Collbató al
ple anterior ha de ser considerada un prec i no una moció.
En aquell ple s’havia acceptat la presentació provisional de
la iniciativa com a moció, condicionada a l’informe jurídic
que finalment ha dictaminat que no ho és.

Trobada amb empresaris i emprenedors

Un paper “molt més actiu”
de col·laboració amb empresaris i emprenedors de Collbató

M

és de 50 persones empresàries i emprenedores van assistir el 17
de novembre a la primera trobada pública amb la regidoria
de Promoció Econòmica, al Casal de
Cultura de Collbató. L’alcalde, Miquel
Solà; la regidora, Maria Teresa Casanovas; la tècnica de la regidoria, Manela Delgado, i la prospectora d’empreses, Sílvia Baraldés, van presentar
el programa d’aquesta àrea, que vol
jugar un paper de col·laboració amb
l’activitat econòmica a la vila.

La regidora de Promoció Econòmica,
Maria Teresa Casanovas, va explicar
que la primera acció que han dut a terme és “conèixer el present per definir
el futur”. I per assolir aquest coneixement, s’ha realitzat un treball de camp
sobre l’activitat econòmica del municipi, dut a terme per la prospectora
d’empreses, Sílvia Baraldés, a la que va
definir com “el vincle viu entre el teixit econòmic i l’ajuntament”.

Arran de les visites i les entrevistes
realitzades, la prospectora d’empreses
ha elaborat una radiografia del sector
econòmic que situa 98 empreses al
municipi; 12 d’elles al polígon de Les
Ginesteres i les 86 restants, al municipi. Així mateix, ha identificat 29 persones emprenedores a Collbató.
A partir d’aquesta informació, la regidoria durà a terme una sèrie d’iniciatives, entre les que Maria Teresa Casanovas va anunciar la preparació d’un
directori de negocis, una campanya de
comunicació sobre els serveis que ofereix, la recollida de suggeriments per
millorar els serveis i la creació d’un
butlletí informatiu de periodicitat
trimestral. Així mateix, es faran més
trobades com la d’ahir. La regidora
ja va anunciar la propera convocatòria d’una jornada de Networking per
potenciar la interrelació i la col·laboració.
A continuació es va obrir un torn de
preguntes en què l’alcalde va explicar
la situació i perspectives respecte a
diversos serveis del municipi. La vetllada va finalitzar amb un aperitiu per
fomentar el diàleg entre els representants municipals i les persones assistents.

Miquel Solà va destacar aquesta
mentalitat “activa” per generar i desenvolupar oportunitats, fomentant
la col·laboració entre els diversos
organismes, a escala municipal i supramunicipal. Va indicar que tradicionalment es considera Collbató
un municipi residencial però que és
conscient que cada cop s’hi treballa
més i que cal dotar a les persones que
ho fan de les eines per potenciar la
seva activitat.
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I Festival de Músiques Amadeu Vives

Grans actuacions
per retre homenatge al mestre collbatoní
El Festival de Músiques Amadeu Vives va tancar la seva primera edició
amb un altíssim nivell artístic en les dues actuacions que protagonitzaven
el programa. El cantautor Roger Mas va oferir un recital íntim amb una
escenografia expansiva i el concert-homenatge a l’església de Sant
Corneli va oferir una panoràmica molt completa de la seva obra. Divendres,
l’actuació de Fabio Canu va servir com a aperitiu del festival.

Roger Mas,

íntim i expansiu

El cantautor Roger Mas va oferir el 12
de novembre una actuació d’una elegància corprenedora per presentar el
seu nou projecte, “Irredempt”. Acompanyat de la seva guitarra i envoltat per
una escenografia de miralls que l’envoltaven en disposició còncava i multiplicaven els subtils jocs de llum, Mas
va oferir un viatge emocional dins del
qual hi cabien totes les gradacions, des
de l’humor, amb uns monòlegs improvisats molt brillants, fins a la conjunció
de bellesa i por que va ser “El rei dels
verns”, la musicalització d’un poema de
Goethe, un dels moments més emotius
de la nit, amb el cantautor interpretant
quatre veus (narrador/pare/fill/rei dels
verns) a la mateixa cançó.
Un cop acabada l’actuació, Roger Mas va
conèixer el capgròs d’Amadeu Vives i va
signar en el llibre d’honor de Collbató.
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Concert-homenatge, emotiva panoràmica
El 13 de novembre, l’església de
Sant Corneli estava plena de gom
a gom per retre homenatge al va
ser batejat. Fins i tot les escales
d’accés a la planta superior van
servir d’improvisats seients a causa de la gran quantitat de persones
que no es volien perdre el concert
de cloenda, dedicat a l’obra d’Amadeu Vives.
Dividit en quatre parts, el programa oferia sardanes per a cobla, obra coral amb orgue i piano,
cants per a solista amb piano i orgue, i himnes patriòtics per a cor,
cobla i piano.
En el decurs del concert es van
viure diversos moments altament
emotius. La sardana Montserratina, que tancava la primera part,
va emocionar per la seva bellesa
i per la identificació conceptual
amb Collbató. Els cants per a solista amb piano i orgue, amb la
gran expressivitat de la soprano
Anna Niebla van fer estremir en
diverses ocasions l’audiència. Finalment, la quarta part, dedicada
als himnes patriòtics va fer vessar
l’emoció quan va sonar Els Segadors i l’audiència es va posar dempeus per cantar-la, juntament
amb la coral.
Com a bis es va repetir La Balanguera. Quan va acabar, els espectadors van trigar en sortir de l’església, com si volguessin que el
concert continués. Els seus somriures mostraven de forma ben clara
com havien gaudit la vetllada.

Fabio Canu, la música com a celebració
El cantautor Fabio Canu va donar la benvinguda al festival
divendres 10 de novembre amb la música com a celebració
de clàssics del rock. La seva veu va retre homenatge a Queen, Creedence Clearwater Revival o Sau, entre altres noms
nacionals i internacionals. El Molí d’Oli es va convertir per
a l’ocasió en un pub on la música i la celebració es van donar
la mà, amb moltes de les melodies acompanyades per tots
els assistents.

Collbató informa | 7

Actualitat

Taller de publicitat online
al Casal de Cultura
Com a part de les accions
formatives del programa
“Fem xarxa, fem empresa”,
el 14 de novembre es va realitzar, al Casal de Cultura,
el taller “Com aconseguir
clients amb la publicitat
online: mitjans i mètodes
efectius de promoció a baix
cost”. Una sessió formativa en què es va explicar els
diferents mitjans per fer publicitat i entendre el model
de negoci de la publicitat
online.

Sessió formativa
del projecte Punts d’Informació Turística
Comarcal
Collbató va acollir, el 8 de novembre, una sessió formativa del projecte Punts
d’Informació Turística Comarcal, un programa del Consorci de Turisme del Baix
Llobregat en què Collbató participa des del passat mes de setembre.
Els participants van rebre formació al Casal de Cultura i van poder conèixer, in
situ, algunes de les principals atraccions turístiques del municipi, com les Coves
del Salnitre.
El programa pretén dotar la província de Barcelona del màxim nombre de punts
d’informació complementaris on els turistes puguin ser informats de l’oferta turística existent, alhora que pugui rebre suport i assistència en la seva estada.
Aquest programa no està únicament destinat a punts d’informació turística sinó
a establiments i agents turístics del territori, siguin públics o privats.
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“Magnificat”
la colorista
partitura de
Rutter, al Casinet
El 23 d’octubre, el Cor Montserrat i la Camerata Bacasis van
oferir un programa protagonitzat pel “Magnificat”, de John
Rutter i que, a la seva primera
part, va oferir obres per a cor i
piano de compositors moderns, com Eugene Butler, i de
clàssics, com Mozart i Bach.
El concert va estar dirigit per
Francesc Vallés i va comptar
amb Lluís Rosselló, al piano i
amb la soprano solista Mariona
Pallach, al “Magnificat”.
Aquesta obra, creada el 1990 i
una de les peces més conegudes de John Rutter, va centrar
la segona part de la vetllada.
Inspirada en les celebracions
populars en honor a la Mare de
Déu dels països llatins, va fer
sonar els seus ritmes sincopats
i enèrgics i les seves elaborades
melodies. La partitura ofereix
una orquestració brillant i molt
acolorida en què els ritmes
i melodies s’intercalen amb
cant gregorià i passatges més
reflexius.
El concert celebrava el 50è
aniversari del Cor Montserrat,
creat a Terrassa el 1966. Pel
que fa a la Camerata Bacasis,
va ser fundada l’any 2011 i està
formada per músics vinculats
al Conservatori de Música de
Manresa.

Cultura

Collbató
es vesteix de Nadal!
El 17 de desembre, Collbató t’oferirà un Nadal
molt especial amb degustacions gastronòmiques i
de vi, música en directe, activitats familiars, pessebre vivent, passejada amb ponis, el corralet de la
fira i parades, entre d’altres.
El cap de setmana del 17 i 18 de desembre, amb motiu
de la col·laboració amb la Marató de TV3, totes les entitats del poble se sumen per organitzar nombroses activitats. El cap de setmana solidari coincideix amb la Fira
de Nadal, quan els carrers del nucli antic es guarneixen
de Nadal, de tradició i de cultura. Així el dissabte 17 de
desembre la Fira de Nadal oferirà un gran nombre d’activitats. El grup de teatre La Forja representarà un pessebre vivent als jardins de Can Rogent. Un dels productes
tradicionals collbatonins, l’oli, serà el protagonista de
la cinquena Fira de l’Oli. Al casinet se celebrarà la segona jornada gastronòmica i de tast de vins.
Però hi haurà molt més: activitats per al més petits, mostra de productes artesanals, exposicions, música en viu...

Pots consultar totes les activitats en detall en el programa
que es distribueix per la vila i a la pàgina web i xarxes de
l’Ajuntament. Gaudeix d’una proposta ben original per a
unes dates molt especials!

Castanyada de diversió i de por
La Castanyada 2016 de Collbató va conjuntar la tradició catalana de la castanyera amb l’apel·lació a la por com a element
recreatiu tan present a la cultura anglosaxona.
El Casal de Cultura va oferir la festa de la Castanyada Popular
amb tallers de castanyada i d’altres activitats per als més menuts. Els Salnitrats van reconvertir part del casal en el Passatge dels diables Salnitrats, un primer tast per espantar tota
la família, amb emmascarats amb intencions no gaire clares,
núvies cadàver i joves posseïdes per esperits malèfics. A la
mateixa hora, Engresca’t, el nou espai jove de dinamització
de lleure oferia als joves maquillar-se per al Halloween jove.
Per aquells que no havien patit prou ensurts, el Bosc del
Terror, organitzat pels Joves de Collbató i situat al bosquet
davant de l’Escola La Salut, va oferir tota una col·lecció d’espants, com posseïdes, morts que tornaven a la vida, malaltisses metgesses i estranys fruits amb forma humana penjant
dels arbres. La foscor imperant i els efectes especials van fer
encara més efectiu l’espectacle.
Finalment, la nit es va tancar amb la Festa Jove Castanyada
Nit, al Casinet, amb DJs que punxaven els èxits més actuals.
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La Castanyada també va oferir cinema de terror per a joves,
amb la programació de la pel·lícula “Expediente Warren” al
Casal de Cultura i la visita temàtica a l’Inframón, a les Coves
del Salnitre.

Solidaritat

El drama dels refugiats, a debat
La Jornada per la Tolerància d’enguany, celebrada el 18 de novembre, va
tenir com a protagonistes els refugiats, les implicacions del seu drama
i com els estats defugen la seva responsabilitat envers les persones
desplaçades per les guerres o per altres condicionants.

A

quest va ser el fil conductor
de la taula rodona del vespre, realitzada al Casal de
Cultura i conformada per
persones que tenen relació directa amb
diversos aspectes d’aquest drama, com
Àngel Miret, del Comitè d’Acollida de
Persones Refugiades; Òscar Barbero, de
Creu Roja; Sònia Andolz, graduada pel
Refugee Studies Centre de la Universitat
d’Oxford i professora, que va ser la moderadora; Eudald Garcia, jove de Collbató que ha col·laborat en un camp de refugiats, i els fotoperiodistes Raül Clemente
i Xavi Herrero, que presenten al Casal de
Cultura l’exposició fotogràfica “Shameful
Island”, sobre l’illa de Lesbos com a port
d’arribada de molts refugiats que fugen
del caos.
La taula rodona va ser introduïda per la
regidora de Benestar Social, Dina Pérez,
que va reflexionar sobre la necessitat de
no convertir el drama en un soroll de
fons que faci que ens desvinculem. Per
contrarestar-ho, la regidora va explicar
que el millor era conèixer la situació directament de persones que han estat en
contacte directe amb els refugiats.
Per inicial la taula rodona, la Sònia Andolz va fer un resum de la condició de refugiat des del segle XX i com ha canviat
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la seva consideració a partir de l’Estatut
dels Refugiats, de 1951. Àngel Miret,
del Comitè d’Acollida de Persones Refugiades va afirmar que “la solidaritat
s’ha de veure en coses més concretes
que manifestos, com ajudes dineràries”.
Referint-se a la societat líquida en què
vivim definida per Bauman com aquella en què res és fix i immutable, va explicar que potser no som tan receptius
com pensem perquè no tenim res segur
i “ningú vol veure’s reflectit al mirall de
manera no agradable”.
Òscar Barbero, de Creu Roja, va explicar
les accions que duen a terme a la seva organització. Tot i que considerava que la
crítica no era la seva funció, va afirmar
que «ens fa molta vergonya que no es
respecti el dret internacional» en la crisi
dels refugiats. La moderadora va postil·
lar que es tracta d’una «crisi de gestió dels
refugiats», que qui té atribucions per fer
alguna cosa són els estats i «és amb ells
als qui hem de reclamar que compleixin
amb les seves responsabilitats pe que fa
al dret d’asil”.
Els dos fotoperiodistes que
presentaven
l’exposició
“Shameful Island” van parlar sobretot amb imatges, ja
que van projectar tres audi-

ovisuals impactants per la qualitat de la
seva obra i perquè posar cara i personalitzar els drames fa prendre consciència
sobre la situació.
En aquest sentit, el jove collbatoní Eudald García, que ha treballat a un camp
de refugiats, va reconèixer que va sentir
mala consciència en tornar a casa, amb
totes les comoditats, i saber que la gent
amb la qual havia compartit vivències
seguia en el camp, en condicions molt
precàries i sense saber que serà de les seves vides.
La nombrosa audiència que va assistir a la
taula rodona es va mostrar molt interessada per la profunditat de les reflexions i
va intervenir en el torn de preguntes, tot
i que la vetllada s’havia allargat molt més
del previst. El debat i les converses van
continuar durant el refrigeri que tancava la jornada, que s’havia iniciat al matí
amb la projecció de curtmetratges per als
nens i joves de Collbató.
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Serveis

Renovar la xarxa d’aigua
per reduir fuites i millorar el rendiment
La renovació integral de canonades als punts amb més avaries i la
sectorització de la xarxa són algunes de les actuacions que es duran a
terme properament

L’

Ajuntament de Collbató
està realitzant obres de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable per
millorar el rendiment i reduir les fuites. Després de 20 anys de gestió privada, la xarxa d’aigua potable presenta
nombrosos problemes, com canonades amb fuites, pous infrautilitzats,
dèficit de sectorització i d’instrumentació, entre d’altres.
Aquesta és la situació que ens vam
trobar i va ser un dels molt motius
que van motivar la recuperació de
la gestió directa i pública del servei a
través del Consoci Públic CONGIAC i
l’encomana del servei a l’empresa també pública GIACSA, que actua amb la
denominació Aigües de Collbató.
Lluitar contra la pèrdua de més
del 50% d’aigua
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El rendiment actual de la xarxa se situa
per sota del 50%, el què significa que
més de la meitat de l’aigua que l’Ajuntament compra a Aigües Ter-Llobregat (ATLL) es bombeja dels pous del
municipi i es perd abans d’arribar als
domicilis.
Per lluitar contra aquesta situació, tots
els recursos econòmics obtinguts pel
rebut de l’aigua es destinen a la millora
de la xarxa i la recuperació dels pous.
L’Ajuntament ha aprovat ja dues actuacions focalitzades en aquells trams
on històricament es produeixen més
avaries.
a Renovació integral de la canonada de
la banda nord de l’Av. del Centenari
des del Passeig de la Generalitat fins
l’A-2 (més de 700 metres de nova canonada de la millor qualitat)

b Renovació integral de les canonades
del Passeig Mansuet i del carrer Les
Parellades, uns 200 metres de nova
canonada
També està en marxa la sectorització
de la xarxa de la banda sud de Collbató
(Can Dalmases, La Fumada, Les Illes,
Font del Còdol, Can Migrat, ... ), una
actuació per una millor gestió i identificació de les fuites en aquest ampli
sector que té un rendiment inferior
al 50%. S’estan instal·lant també la
valvuleria i els equips auxiliars per al
control dels nivells del dipòsits (telecontrols), cosa que permetrà augmentar la utilització dels pous. Es preveu
que amb aquesta actuació, l’aigua subministrada per pous passarà del 12%
actual al 40 o 50%, amb el conseqüent
estalvi en la compra d’aigua a ATLL.
Aquestes actuacions es realitzaran de
forma imminent.

Està també ja pressupostada la renovació de la part més malmesa de la xarxa
de l’Av. Principal, obra que l’Ajuntament preveu executar durant el primer semestre de 2017 a càrrec ja del
pressupost de l’any vinent.
Baixar els costos per baixar
la tarifa
Aquestes actuacions i les futures que
estan previstes faran que, a curt termini el rendiment de la xarxa millori
substancialment, i, en conseqüència,
baixin els costos, fet què permetrà
una rebaixa progressiva de la tarifa
durant els propers anys. Els estudis

realitzats indiquen que una millora
del rendiment en 10 punts (del 45
al 55%) i un increment de l’aigua de
pous fins al 40% poden repercutir en
una rebaixa tarifària de l’ordre del
10%, mantenint encara uns marges
de tarifes suficients per a noves inversions.
L’actuació que segueix en estudi
i que ja esta valorada econòmicament és la renovació de tot el parc
de comptadors, amb nous comptadors dotats de telelectura remota.
Es tracta d’una inversió molt elevada, propera als 200.000 euros i que

requerirà prèviament l’aprovació
dels nous pressupostos i la recerca de subvencions que incorporin
aquestes inversions.
Aquesta actuació seria extraordinàriament positiva tant per la ràpida
identificació de les fuites ocultes
permanents que té la xarxa com per
evitar rebuts d’imports molt elevats
a causa de fuites internes dels abonats i que actualment no es poden
detectar fins l’emissió dels rebuts
trimestrals. Amb la telelectura la detecció i avís a l’abonat seria gairebé
immediata.

Neteja del dipòsit d’aigua
de Can Dalmases, després de vint anys

E

l 9 de novembre van començar les tasques de
neteja del dipòsit d’aigua potable de Can Dalmases, que abasteix el poble. Aquestes actuacions de manteniment no s’havien fet durant
tots els anys de gestió privada, ja que no s’havia construït un by-pass que permetés derivar l’aigua del dipòsit d’Aigües Ter-Llobregat per així abastir Collbató.
Sorea, l’anterior gestor abans de la remunicipalització del servei, ha hagut de realitzar aquesta neteja per
liquidar el contracte. El regidor d’Acció Territorial,
Josep Estradé, va supervisar les actuacions.
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Serveis

Actuacions per a la millora dels barris
Substitució integral del paviment de la Plaça de l’Era, construcció d’un passeig de vianants
entre La Fumada i Les Illes i ampliació de la vorera lateral del Passeig Mansuet, amb renovació
de la xarxa d’aigua i de la il·luminació

Aquest mes
de novembre
la Junta de
Govern Local
ha aprovat
diverses
inversions
que donen
resposta a velles
reivindicacions
veïnals i que
finalment es
realitzaran
durant les
setmanes
vinents.
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Per una banda, s’ha aprovat executar
l’obra de substitució integral del paviment de la Plaça de l’Era que es troba en
un estat molt precari. Al mateix temps
s’habilitarà un accés per a persones
amb mobilitat reduïda urbanitzant el
passatge ubicat entre la plaça i l’església
amb accés des del Passeig Mansuet.
Per altra banda, s’han iniciat ja les obres
de construcció d’un passeig per a vianants que unirà el barri de la Fumada
i Les illes, una reivindicació també històrica dels veïns dels dos barris i que
permetrà millorar molt la mobilitat
pels veïns d’aquests barris en ambdós
sentits. L’actuació inclou l’enllumenat
del passeig amb leds i les tanques de
protecció. També al barri de la Fumada
s’acabarà la zona verda, amb la instal·
lació de jocs infantils, mobiliari urbà i
arbrat.

En tercer lloc, s’ha aprovat l’obra d’ampliació de la vorera lateral del Passeig
Mansuet. Serà una vorera de 2,2 metres
d’amplada que acomplirà la normativa
d’accessibilitat vigent. S’instal·laran al mateix temps 7 lluminàries led de la mateixa
tipologia existent en el passeig central.
L’obra es complementarà amb la renovació integral de la xarxa d’aigua del Passeig
Mansuet i el carrer Parellades, que es troba en un estat deplorable i que, com és ben
conegut, provoca fuites constants.
Per a la millora de l’enllumenat de tot
el municipi està ja en marxa una auditoria energètica de l’enllumenat públic.
D’acord amb aquesta auditoria, es podria
preveure en el proper pressupost la licitació de la renovació integral de l’enllumenat amb tecnologia led, millorant així
la qualitat de l’enllumenat i un estalvi en
despesa energètica de l’ordre del 60%.

Entorn

Reunió

per a la creació del Parc Rural de Montserrat

L

a Sala Portals de l’Ajuntament de Collbató va acollir,
el 19 d’octubre, una nova
trobada d’alcaldes i regidors
dels municipis de l’entorn del massís
de Montserrat per continuar treballant en la creació del Parc Rural del
Montserrat.
A la reunió es va acordar que els
ajuntaments impulsaran la redacció
d’un document tipus “full de ruta”
que concreti la idea del Parc Rural
del Montserrat i la seva personalitat
jurídica i on es demanarà a la Diputació de Barcelona que, com a ens
local de cooperació d’ajuntaments i
òrgan supramunicipal, n’assumeixi
la tutela.
El Parc Rural del Montserrat vol ser
una eina per a gestionar, promocionar i impulsar els valors presents als
espais rurals, agrícoles i forestals en
els municipis del voltant del Massís
de Montserrat. El parc centraria la

seva influència en el sòl no urbanitzable dels municipis ja adherits
i aquells que en un futur s’hi vulguin adherir, i treballaria per a
impulsar projectes de bones pràctiques de gestió agrícola i forestal,
suport als productors, difusió i
promoció turística i projectes edu-

catius. El parc seria una figura per
a la preservació dels espais oberts
de qualitat i, alhora, proporcionaria una denominació o marca
pròpia per a la millor promoció
d’uns productes que avui en dia ja
gaudeixen d’una qualitat i prestigi
àmpliament reconeguts.

Collbató uneix esforços

per dinamitzar les empreses i donar suport als emprenedors

C

ollbató, juntament
amb sis ajuntaments
més de la zona nord
del Baix Llobregat,
ha posat en marxa una nova
edició del programa “Fem
xarxa, fem empresa”, un
projecte liderat pel Centre
de Promoció Econòmica
Molí Fariner, de Martorell,
que preveu diverses accions
formatives amb la finalitat
d’ajudar les empreses i donar
suport als emprenedors.

Collbató informa | 15

Breus

BELLES MINIATURES
A L’ARPA

JOVE CAMPIÓ COLLBATONÍ
DE MUAY THAI

Adrià Blancafort va oferir
el 30 d’octubre un concert
d’arpa a l’Església de Sant
Corneli que va fer palès,
que, tot i la seva joventut (va
néixer el 2003), ja ha assolit
un gran nivell interpretatiu
amb el seu instrument, una
arpa celta de 30 cordes,
construïda
artesanalment
pel lutier austríac Franz
Reschenhofer.
El repertori, integrat per
petites peces musicals, moltes
d’elles dels folklores bretó,
irlandès i celta, va ser un
mostrari de belles miniatures
a l’arpa, una de les quals, la
nadala “Dorm fillet dorm”,
era una composició original
de l’Adrià Blancafort, que
així va evidenciar la seva
creativitat i maduresa.
Adrià Blancafort conforma
la cinquena generació d’una
família de músics, molt
reconeguts arreu per la
seva tasca com a mestres
orgueners, amb instruments
tan destacats com l’orgue de
Montserrat i el de la Sagrada
Família.

Alejandro López Pino s’ha proclamat

ES PRESENTA EL
CAPGRÒS D’AMADEU
VIVES

campió d’Espanya amb la selecció catalana de
Muay Thai, a la final que es va celebrar el 23
de juny a Alacant. El jove campió ha tornat
a aconseguir el primer lloc i s’ha proclamat
campió de Catalunya en la mateixa modalitat,
el 13 de novembre a Malgrat de Mar.

El capgròs d’Amadeu Vives
va visitar la Biblioteca l’11
de novembre per saludar als
nens i nenes de la vila, aprofitant la celebració del I Festival de Músiques dedicat a la
seva memòria.

L’ASSOCIACIÓ DE FISSURATS DE CATALUNYA, A COLLBATÓ
El Casal de Cultura de Collbató va
acollir el 19 de novembre la reunió de
l’Associació de Fissurats de Catalunya
(FÍCAT) que presentava el llibre “Sóc
normal”, de Marta Ortega, Gemma
Olivella i Eva Martínez. L’acte de presentació va ser introduït per l’alcalde,
Miquel Solà i la taula rodona va ser
moderada pel periodista de TV3 i Canal 3/24 Josep Maria Soro.

ENQUESTA SOBRE EL POUM A LES ENTITATS DE COLLBATÓ
Com a part del procés participatiu
del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Collbató (POUM), el
grup 2GES va lliurar una enquesta
per a les entitats de Collbató, que
inclouia les esmenes que s’havien
proposat a la darrera reunió participativa, celebrada el 20 d’octubre.
A partir de tota la informació recopilada, es prepararà la proposta que
es portarà als arquitectes perquè la
tinguin en compte a l’hora de dissenyar el POUM de Collbató.
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Grups Polítics

NO ENS ATUREM

OPOSICIÓ ABSURDA

Ja queda poc per acabar l’any. Fem una mirada enrere i valorem
les nostres decisions.
Des d’una perspectiva política, actualment estem en minoria, i
ho estem per haver prioritzat el compliment d’un dels principis
que regeixen l’acció del govern, l’ètica. “L’activitat dels regidors
i del personal de l’Ajuntament ha de ser sempre honesta, objectiva i equitativa, sense favoritismes ni actuacions poc clares.
L’interès general ha de prevaldre sempre per sobre d’interessos
particulars”.
Hi ha qui ens acusa d’haver posat en perill l’estabilitat, el funcionament del poble... Se’ns genera el dubte de quines decisions
haurien pres ells si s’haguessin trobat en la mateixa situació. Ho
haurien tolerat.
Per una altra banda, se’ns acusa d’estar paralitzats. Si fem un repàs
a les actuacions que es faran pròximament trobem: connexió segura entre Les Illes i la Fumada amb enllumenat, canvi de terra a
la pista poliesportiva Martí Gil, actuacions a la xarxa d’aigua per
reduir fuites a l’Avinguda Centenari, c. de les Parellades i Passeig
Mansuet (en aquest tram, a més, amb nova vorera més ampla i
enllumenat), arranjament de la Plaça de l’Era, inversions a les Coves i l’Àrea d’Esplai de la Salut...
Un poble que quasi cada cap de setmana s’omple de vitalitat, gràcies al nostre teixit associatiu, però també per l’agenda d’activitats
municipal que permet l’impuls de noves iniciatives com el Festival Amadeu Vives o taules rodones sobre temes d’actualitat com
la crisi dels refugiats.
Un govern que no s’atura, perquè té projecte i té principis.

En aquestes pàgines haureu llegit les inversions en curs per la
millora de barris. Altres, però, han estat ja bloquejades per l’absurda oposició liderada per Ana Úbeda des que va descobrir que
la “pinça” amb el regidor no adscrit li permetia fer‐ho. Com l’actuació que culminava el projecte “centre de poble” i que reportaria 370.000 euros per a inversions cabdals. Patètic, com la recent
“pinça” clavada en l’economia de les famílies nombroses que va
impedir la rebaixa de l’IBI, o com agafar‐se als pantalons de Montoro per votar NO a les pagues degudes als funcionaris. Es tracta,
com diuen, de diàleg? Fals: es tracta de cadira. Ana Úbeda no ha
tingut cap vergonya en assegurar que l’única negociació possible
passa per fer‐la, “òbviament”, alcaldessa, cosa que el GIC, “òbviament”, no farem, ja que les seves maneres i les nostres res tenen a
veure. Com a mostra, la seva oposició a la gestió pública de l’aigua
i la seva històrica trajectòria destinant els guanys de l’aigua a tot
menys a la renovació de la xarxa. I així estem. Ens volia fer creure
en fortes inversions privades sense augmentar el rebut, quan el
seu quadre a 20 anys ja preveia un increment del 2% anual i, el
nostre, la congelació els primers dos anys i importants rebaixes
a partir del tercer. Negociarem els pressupostos, però molt ens
temem que ella tan sols mirarà l’enyorada cadira. Ens hi va el nou
Centre de Salut, la xarxa d’aigua, la renovació de l’enllumenat i
molt més. I, si no s’avé al diàleg, emprarem tots els mecanismes
legals per aprovar‐los amb o sense el seu vot. Potser algú, en el seu
partit, li hauria d’aturar els peus. Bones Festes a tothom!

COLLBATÓ ÉS FUTUR

SENSE PRESSUPOSTOS

Malgrat que alguns s’entesten en voler paralitzar la màquina del
temps, Collbató avança per assolir un futur millor.
S’acaba un any ple d’iniciatives. Ens referirem a algunes que posen
de manifest que aquest poble està molt viu. El 17 de novembre,
promoguda per la Regidoria de Promoció Econòmica, va tenir
lloc la primera trobada d’empresaris, emprenedors, comerciants
i restauradors. Vista la resposta, està clar que a Collbató li calen
iniciatives de reactivació i promoció econòmica adequades al seu
entorn. Hem agafat la responsabilitat d’aquesta regidoria amb
serietat i amb els objectius clars. Calia dotar-la de recursos, com
ja hem fet, i trucar a la porta de tothom per posar-nos a la seva
disposició.
Des de l’àmbit de Cultura hem posat en marxa el primer Festival
de Músiques Amadeu Vives. Collbató i el mestre es mereixen un
festival que ha apropat la seva obra al públic i ens ha permès escoltar
propostes musicals ben diverses al nostre poble.
Ara ens trobem a les portes d’una renovada Fira de Nadal que
omplirà els carrers de gent, de festa, de comerç, d’artesania, de
gastronomia, de pessebres, de jocs, de teatre i de música. El dissabte 17 de desembre el Nadal s’avança a Collbató. Grans i petits
estem cridats a gaudir d’un programa dissenyat perquè tots hi
trobem el nostre espai.
Volem agrair a tota la gent que ens ha donat suport i als treballadors públics per la seva tasca. Gràcies per deixar-nos treballar per
un Collbató amb futur i per permetre col·laborar en la construcció del poble i del país que ens mereixem.
Des del PDECATde Collbató us desitgem un molt Bon Nadal i un
feliç any 2017 ple d’activitats, nous projectes i il·lusió!

Estem a punt de finalitzar l’any i l’Ajuntament, la institució que
més influència té sobre la nostra vida quotidiana no té aprovat el
pressupost per a l’any 2017. Tot està per fer. L’alcalde ha d’aconseguir tirar endavant els comptes, essencials perquè després incideixen sobre les persones i les empreses. La situació en minoria
del govern fa que només a partir de pactes es puguin aprovar els
pressupostos. I en democràcia, es considera que aquest tràmit és
cabdal per mesurar el grau de confiança que té un equip de govern. Que a un alcalde li tombin els comptes o no aconsegueixi
el consens necessari per aprovar-los es sinònim de rebuig i, en
conseqüència, ha de presentar la seva dimissió. Ens hem de deixar
de politiqueries i de la mateixa manera que les famílies saben administrar el seu pressupost i que les empreses no poden funcionar
sense un pla comptable anual, l’Ajuntament –l’empresa més gran
del municipi- ha de tenir els deures fets i aprovar els pressupostos
a temps perquè l’economia general pugui funcionar sense ensurts.
I el que és més important, executar-los segons les previsions que
s’hi detallen. A mitjans de novembre faltava per executar un 40%
del pressupost. I no és que el poble no necessiti recursos, és que no
es prenen decisions. Se n’haurà de parlar molt. Enguany han passat coses que no ens han agradat: la despesa en festes ha superat en
un 71% les previsions inicials, el pregó ha costat 5.000 euros i els
funcionaris encara no han cobrat la part de la paga extra del 2012
que els faltava. No estem d’acord en pagar l’aigua tan cara i no ens
agrada que la sindicatura de comptes cridi l’atenció a l’alcalde per
no rendir els comptes a temps com ha passat. Bones Festes!!
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1a Mushing i Canicross Les Planes de
Montserrat - Collbató & El Bruc

Córrer en companyia de gossos
L’aparcament de la Vinya
Nova va omplir-se el 6 de
novembre de gom a gom
per a la celebració de la
primera prova oficial de la
lliga catalana de Mushing
i Canicross d’aquest any,
celebrada entre Collbató
i El Bruc. Les proves mostraven la connexió entre
gos i humà per afrontar,
conjuntament, les curses
de diverses modalitats.
Els organitzadors, GOSesport, havien previst diverses activitats divulgatives
per al 5 de novembre, com
un taller formatiu gratuït
teòric i pràctic seguit d’un
circuit d’iniciació, que van
quedar ajornades per la
pluja. Pròximament informaran al seu Facebook
de la nova data de realització de les activitats.

