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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
Ofi cina de turisme 93 777 90 76
 /667 56 27 16
Ofi cina 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

 Setembre 2016

3 DISSABTE
BALL MENSUAL DEL CASAL 

DELS AVIS

A partir de les 18.00 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Casal d’Avis Sant Corneli

10 DISSABTE I 11   
DIUMENGE
DIADA NACIONAL

Actes institucionals a Collbató amb 
motiu de la celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya
Més informació a www.collbato.cat

16 DIVENDRES, 
17 DISSABTE I 18 
DIUMENGE
FESTA MAJOR DE COLLBATÓ. 
Sant Corneli 2016

Activitats: Consulteu el programa de 
mà o a www.collbato.cat
Organitza: Ajuntament de Collbató

22 DIJOUS
COLLBATÓ NEGRE - Presentació 

literària

A les 19.00 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Collbató Negre

23 DIVENDRES
TALLER DE RISOTERAPIA

A les 17.30 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Ajuntament de Collbató
Cal inscripció prèvia. Inscripcions a 
Casal de Cultura o per correu elec-
trònic a seguramc@collbato.cat
Activitat gratuïta

DIVENDRES DE FOTO 

Tarda dedicada als amants de la foto-
grafia. A les 18.00 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: ObjectivaMent. Assoc. 
Fotogràfica de Collbató

24 DISSABTE
7A COLLBATONINA

Curses de 5 i 10 km, i la cursa “Coll-
bató-el Bruc” de 15 km
A partir de les 16.00h
Lloc: Sortida. Avda. Centenari-Pista 
Coberta
Més informació a: www.cacollbato.cat

29 DIJOUS
BIBLIOT@RDA INFANTIL 

Mural de Tardor 

Adreçat a nens i nenes d’educació in-
fantil i primària
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia al Casal de Cultura
A partir de les 17.00 hores
Lloc: Biblioteca

30 DIVENDRES
TALLER DE MÚSICA EN FAMILIA 

(Infants 1-3 anys)

El taller té una durada de 5 sessions, 
cada divendres, fins al 28 d’octubre
Hora: 17.00-18.30 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Ajuntament de Coll-
bató-Diputació de Barcelona

CLUB DE LECTURA

Activitat que analitza obres narratives.
Hora: 19.00 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Organitza: Biblioteca



Miquel Solà 

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

solanmq@collbato.cat

Dina Pérez

Regidora d’Educació, 
Benestar Social, Gent 
Gran, Sanitat, Comu-
nicació i Transpar-
ència.

perezrdn@collbato.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports i 
Joventut.

rierahj@collbato.cat

Josep Estradé 

2n Tinent d’Alcal-
de y ubicarlo en 2ª 
posición de la 1ª línea

Regidor d’acció terri-
torial i mobilitat.

estradecj@collbato.cat

Maria Teresa Casanovas

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

casanovasam@collbato.
cat

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsina 
(Socialistes de 
Collbató)

Josep Mª Martín 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons  
(Socialistes de 
Collbató)

REGIDORS QUE COMPONEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Ajuntament

Jordi Serra 
(Regidor no 
adscrit) 

Canvi 
en l’equip de Govern
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L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, 
va signar el 18 d’agost el Decret 
d’Alcaldia pel qual Jordi Serra ces-
sa de totes les seves funcions en 
l’equip de govern. Fins llavors, 
Jordi Serra era primer tinent d’al-
calde; regidor de Medi Ambient, 
Patrimoni i Turisme, i membre de 
la Junta de Govern Local. A partir 
de la publicació del decret, Josep 
Estradé, regidor d’Acció Territori-
al i Mobilitat, ha assumit el càrrec 
de primer tinent d’alcalde i la re-
presentació en la Junta de Govern 
Local. 

L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Collbató va fonamentar les raons per 
aquest canvi amb  un comunicat de 
tres punts:

1.  El pacte de govern de Collbató té 
com a fonaments la transparència en 
la gestió, la proximitat dels regidors, 
una major participació ciutadana 
en les decisions i un posicionament 
nítid i compromès amb els procés 
d’independència de Catalunya. 

2.  Aquest cessament es produeix 
perquè el clima de treball s’ha vist 

afectat per la manca de transpa-
rència en la presa de decisions 
i la incapacitat per treballar en 
equip del Sr. Serra, a més, de 
per la seva decisió d’abandonar 
el GIC. 

3.  Tant el pacte de govern com tots 
els mandats democràtics estan 
per sobre de personalismes. De-
cidits com estem a seguir treba-
llant per a tots els collbatonins i 
collbatonines, afrontem els rep-
tes amb tota la il·lusió i empenta 
que el nostre poble mereix.



Festes

Arriba la Festa Major!
Del 16 al 18 de setembre, Collbató s’engalana per oferir un menú 
de diversió, tradició i cultura

La programació de la Festa Major 
de Collbató, que començarà el 16 
de setembre, i que coincideix amb la 
celebració del patró del poble, Sant 
Corneli, ofereix un ample ventall 
d’activitats per a tots els gustos i 
totes les edats, com el pregó amb el 
Quim Masferrer; la festa de la gent 
gran; les havaneres; la Holi Party; 
la Cercavila i el bateig del nou cap-
gròs del Mestre Amadeu Vives; el 
concert d’Oques Grasses i els Covers 
Band; els castellers; el teatre, amb 
l’obra “La Butaca”; els correfocs dels 
Salnitrats i la presentació de la nova 
bèstia.

La intenció és convertir-se en 
trobada de referència de l’estiu 
montserratí i que aporti a Coll-
bató la rellevància que es mereix. 

Les havaneres
El grup Roques Blaves oferirà, 
a les 18 hores, a la plaça de l’Era 
un concert de les tradicionals ha-
vaneres, que aniran acompanya-
des amb el no menys tradicional 
Rom Cremat.

La intenció és convertir-se en 
trobada de referència de l’estiu 
montserratí i que aporti a Coll-
bató la rellevància que es mereix. 

El grup Roques Blaves oferirà, 
a les 18 hores, a la plaça de l’Era 
un concert de les tradicionals ha-
vaneres, que aniran acompanya-
des amb el no menys tradicional 
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El pregoner: 
Quim Masferrer
Un foraster convertit en pregoner. 
Quim Masferrer, obrirà, amb la seva 
visió del poble, plena d’humor, la 
programació de les festes de Collba-
tó, el divendres 16 de setembre, a les 
20 hores.

La Holi Party
Novetat d’aquest any, els colors i la 
música de Bollywood envairan el di-
vendres, a partir de les 23.30 hores, la 
pista coberta Martí Gil.

Cercavila tradicional 
de la Festa Major
El dissabte 17 de setembre, a les 17 
hores, Plantada Gegantera a la Plaça 
de l’Era. A les 17:30h, la Cercavila que 
s’inicia i finalitza a la Plaça de l’Era. 
Amb aquest acte tradicional i rellevant 
a les Festes Majors de les comarques ca-
talanes, ens aproparem a la tradició cul-
tural, i gaudirem tots plegats de la festa 
amb les diferents representacions d’en 

Mansuet i la Marta, i de resta de les 
colles geganteres junt amb la música 
de les gralles i timbals que ens acom-
panyen durant tot el recorregut. Amb 
la sorpresa de la presentació del cap-
gròs Amadeu Vives. Les colles que hi 
participen són: Gegants de Martorell, 
Gegants d’Esparreguera, Gegants 
d’Igualada, Gegants de Piera, Gegants 
del Bruc, Gegants d’Olesa, Grallers 
Sant Joan de Vilatorrada, Batucada 
Diables Collbató i els Gegants i Gra-
lleres de Collbató.

Música: Oques Grasses i 
els Covers Band
Doble programa per a la nit del dis-
sabte, a l’Avinguda Centenari, amb 
el reggae-pop d’Oques Grasses i les 
versions d’himnes del rock, pels Co-
vers Band. 

Els castellers
El diumenge, a les 12 hores, i a la pla-
ça de l’Era, jornada castellera, amb la 
participació dels Castellers d’Espar-
reguera, els Xicots de Vilafranca i els 
Castellers de Sabadell.

Teatre: “La Butaca”
A les 19.00 hores, la companyia 
T-Atraco Teatre interpretarà “La Bu-
taca”, una obra que conjuga un relat 
fantàstic de viatges en el temps amb 
Catalunya. 

Els correfocs dels 
Salnitrats
La Festa Major s’acomiadarà, el diu-
menge a les 21 hores al centre del po-
ble, amb els diables salnitrats, que ens 
presentaran la seva nova bèstia. 
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La Festa Major, amb 
la gent gran

Dins dels actes que conformen 

la Festa Major, la gent gran 

de la vila té un paper molt 

especial. Per això, el divendres, 

a les 14 hores, se celebrarà, 

al restaurant Slam Club, un 

dinar homenatge a tots aquells 

collbatonins i collbatonines 

que tenen molt a explicar. 

Totes les persones majors 

de 75 anys i empadronades a 

Collbató, estan convidades a 

participar-hi. 



COMPRA AIGUA A ATLL (COMPARATIU 2015/2016)

Font: Aigües Ter Llobregat

primers quatre mesos de gestió 

La recuperació de pous propis com Can Feliu, que ja opera al 
100% de la seva capacitat, i Can Bertran ha aconseguit disminuir 
la compra d’aigua a Aigües Ter Llobregat, la principal despesa en la 
gestió del subministrament, un 67% dels costos totals.

Serveis

Collbató redueix entre un 13 
i un 18% la compra d’aigua, 
el principal cost del servei
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L’abril de 2016 es va donar per fi-
nalitzat el contracte que durant 22 
anys l’Ajuntament havia mantingut 
amb l’empresa privada Sorea, que 
gestionava el servei, i es va repren-
dre així la gestió pròpia del submi-
nistrament (procés conegut com 
”remunicipalització”. Collbató va 
entrar a formar part del Consorci 
Públic per a la Gestió Integral d’Ai-
gües de Catalunya (CONGIAC), 
que agrupa diversos ajuntaments 
implicats directament en la gestió 
de l’abastament d’aigua i va poder 
així utilitzar els serveis de l’empresa 
també pública GIACSA per portar 
la gestió i el manteniment.
En el moment de reprendre la gestió 
pròpia, la xarxa presentava un nivell 
de fuites que superava el 55% i una 
infrautilització dels recursos propis, 
com l’aigua de pous, fets que inci-
dien en el preu final de l’aigua. En 
aquests mesos s’ha hagut de prepa-
rar personal i posar en marxa el nou 
servei informàtic de gestió i factu-
ració. Això ha provocat una demora 
en l’emissió del primer rebut, un fet 
ja normalitzat, doncs el proper re-
but ja tindrà la tradicional periodi-
citat trimestral.

Actualment la xarxa continua sent 
deficient però hi ha símptomes de 
millora. Per una banda, amb la ges-
tió directa s’ha guanyat en el temps 
de resposta front les avaries, amb un 
temps mitjà de reacció més curt, fet 
que disminueix l’aigua perduda i per 

tant comprada o bombejada. Per al-
tre banda, s’han posat ja en marxa al 
100% de la seva capacitat els pous de 
Can Feliu, s’està ja preparant la re-
cuperació dels pous de Can Bertran i 
s’estan fent prospeccions per a noves 
captacions.



PISCINA 
NOCTURNA, 

UN MUNT 
D’ACTIVITATS

CINEMA A LA FRESCA 

I FESTA MICRO 

LLIURE DE RAP 

PROTAGONITZEN 

L’OFERTA DEL MES 

D’AGOST 

El 5 i el 26 d’agost es van 

dur a terme sessions 

de Cinema a la fresca, 

que van congregar 

un nombrós grup 

d’espectadors de totes 

les edats. Entre ambdues 

projeccions, el 19 d’agost, 

la piscina va sonar a 

rap amb la festa Micro 

lliure que havia quedat 

ajornada el 22 de juliol 

per la pluja. La piscina 

es va omplir de flow dels 

artistes assistents, amb 

rimes improvitzades i 

divertits beefs (lluites 

verbals entre els artites) 

que van dinamitzar la nit. 

Oci

L’ORGUE 
DE COLLBATÓ 
RET HOMENATGE 
A BACH I A 
MÚSICS DE 
MONTSERRAT
Mercè Sanchis va oferir el 7 
d’agost a l’església de Sant Cor-
neli un generós recital que, a més 
de les obres dels il·lustres mont-
serratins G. Odiló Planàs, Carles 
Sagarra i Mas i P. Gregori Es-
trada i Gamisan previstes en el 
programa, va incloure, com a bis, 
la interpretació de la celebèrri-
ma “Tocata i fuga en re menor”, 
de Johann Sebastian Bach. Amb 
aquesta espectacular obra, que 
va fer sonar els milers de tubs de 
l’orgue de Collbató en tota la seva 
intensitat, va acomiadar Mercè 
Sanchis el seu concert, que va 
rebre una gran ovació dels assis-
tents. El recital de Mercè Sanchis 
formava part del cicle de concerts 
d’estiu organitzat per l’Associació 
d’Amics de l’Orgue de Collbató.
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En el gràfic següent extret de la pàgi-
na oficial de l’ens públic ATLL (Ai-
gües Ter Llobregat) es pot observar 
que entre abril i juliol de 2016, els 
mesos en què s’aplica el nou sistema 
de gestió, el volum d’aigua comprat 
a ATLL s’ha reduït entre un 13 i un 
18%, mentre els mesos anteriors pas-
sava el contrari, una major compra 
d’aigua en relació a anys anteriors.

Reduir el volum d’aigua comprat 
a ATLL significa una disminució 
important de la despesa ja que el 
cost de compra de l’aigua és un 
52% superior al del bombeig de 
l’aigua de pous. La compra de l’ai-
gua representa avui en dia el 67% 
dels costos totals. 

Entre les accions que cal dur a 
terme per millorar el submi-
nistrament, s’han de substituir 
trams sencers de la xarxa d’aigua, 
ja que, en molts casos, la deficient 
col·locació de les canonades, sen-
se cap tipus de llit de sorra que 
eviti les perforacions per colició 
contra graves i pedres, o la baixa 
qualitat o l’antiguitat de les ma-
teixes, fa que les avaries siguin 
constants.

Per planificar la millora de la xarxa, 
l’Ajuntament està a l’espera de què 
la Diputació de Barcelona li faciliti 
el projecte executiu corresponent 
a l’auditoria realitzada fa uns anys 
per, a partir d’aquí, programar les 
inversions necessàries comptant 
amb la reinversió dels marges de 
tarifa, les aportacions de GIACSA, 
els ajuts de les institucions i, si cal, 
crèdits per a tal finalitat.

La combinació d’aquestes actua-
cions millorarà el servei públic de 
subministrament, ja que el preu de 
l’aigua és el resultat de l’eficiència de 
la xarxa, de la capacitat de gestió i 
d’invertir els guanys obtinguts amb 
les tarifes en la pròpia xarxa i no en 
pagar beneficis de societats priva-
des o en altres actuacions alienes al 
servei.



Collbató,  
per un enllumenat més eficient i ecològic

l carrer Les Agulles, del barri 
de Les Illes, ha estat el primer 
d’aquest barri que s’ha benefi-
ciat de la instal·lació de llumi-

nàries LED, que consumeixen entre un 
50 i un 70% menys que les llums habi-
tuals de vapor de sodi i, a més, ofereixen 
una millor qualitat lumínica (una llum 
més blanca i amb més potència).

La substitució de les lluminàries en 
aquest carrer és la primera acció per ac-
tualitzar l’enllumenat de tot el barri de 
Les Illes i, posteriorment, de tot Collba-
tó amb aquesta tecnologia d’il·luminació 
que ja s’havia aplicat puntualment en els 
carrers de la població on s’havia detectat 
un greu dèficit d’il·luminació, com ara el 
parc del Passeig Mansuet, entre d’altres.

Els llums LED ofereixen grans avantatges, 
com la reducció del consum energètic; la 
uniformitat de la llum, amb un espectre 
més blanc, que facilita la distinció dels co-
lors; una vida útil entre 3 i 4 vegades su-
perior, i la no contaminació lumínica, 
ja que les lluminàries no emeten flux de 
llum cap amunt.

E

Per gaudir dels avantatges d’aquesta il-
luminació i millorar l’estat de la xarxa 
de distribució sense haver d’afrontar 
les despeses derivades de la seva ins-
tal·lació, l’Ajuntament està analitzant 
la viabilitat d’obrir una licitació adre-
çada a empreses especialistes en la 
instal·lació d’enllumenat públic que 
podrien fer-se càrrec de la inversió 
necessària a canvi d’anar recuperant 
l’import mitjançant l’estalvi que es 
produeix en el consum elèctric. Com 
a primer pas s’està actualitzant el Pla 
Director de l’Enllumenat del 2008 per 

Sostenibilitat

tenir una fotografia exacta del nom-
bre i tipus de punts de llum i l’estat 
dels quadres de distribució.

D’aquesta manera, Collbató apos-
ta per una il·luminació més eficient, 
sostenible i ecològica, sense haver de 
fer cap despesa extraordinària. Un 
cop retornada la inversió a l’empresa 
instal·ladora, Collbató es beneficiarà 
d’una llum més agradable i eficient, al 
mateix temps que estalvia en el con-
sum i redueix en gran mesura la fac-
tura elèctrica.
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La subvenció podrà ser concedida 
també quan la jornada de treball sigui 
a temps parcial, si bé en aquest su-
pòsit la quantia de la subvenció serà 
proporcional al temps efectiu de la 
jornada de treball.
El termini per sol·licitar la subvenció 
finalitza el 31 d’octubre de 2016

MÉS INFORMACIÓ: 
www.garantiajuvenil.gencat.cat

L’objectiu d’aquestes subvencions és 
facilitar la inserció laboral dels joves 
menors de 30 anys inscrits a la Garan-
tia Juvenil, mitjançant l’autoocupació 
(línia A) o la contractació per part 
d’empreses i de treballadors autònoms 
(línia B). A continuació expliquem les 
seves característiques.

LÍNIA A 
A QUI VA DIRIGIT?

En poden ser beneficiaris els joves aco-
llits al programa de Garantia Juvenil 
que es donin d’alta prèviament com a 
treballadors autònoms, amb domicili 
fiscal o centre de treball a Catalunya.
No poden ser beneficiaris de les sub-
vencions que preveu aquest progra-
ma els joves societaris de societats 
mercantils, cooperatives o societats 
laborals, així com les persones treba-
lladores autònomes col·laboradores. 
Tampoc poden ser beneficiàries les 
persones joves acollides al programa 
de Garantia Juvenil que hagin exer-
cit la mateixa activitat o similar amb 
caràcter autònom o per compte pro-
pi en els sis mesos anteriors a la data 
d’inici de l’activitat.

IMPORT
La quantia màxima d’aquesta subven-
ció serà de 9.080,40€ per la permanèn-
cia durant 12 mesos ininterromputs 
d’alta al règim especial de la Seguretat 

Social de les persones treballadores 
autònomes, règim especial que corres-
pongui o mutualitat del col·legi profes-
sional corresponent.
Es considera subvencionable l’import 
equivalent al salari mínim interpro-
fessional de la persona donada d’alta 
per garantir uns ingressos mínims de 
la persona autònoma a l’inici de la seva 
activitat empresarial.

LÍNIA B
A QUI VA DIRIGIT?

En poden ser beneficiàries les per-
sones treballadores autònomes que 
portin a terme activitat econòmi-
ca i que contractin una persona que 
prèviament s’hagi inscrit al registre 
telemàtic del programa de Garantia 
Juvenil, amb qualsevol tipus de con-
tracte laboral d’una durada mínima de 
6 mesos.
S’entendrà per persona treballadora 
autònoma la persona física, amb re-
sidència i domicili fiscal a Catalunya, 
que realitzi de forma habitual, perso-
nal, directa, per compte propi i fora 
de l’àmbit de la direcció i l’organitza-
ció d’una altra persona, una activitat 
econòmica o professional a títol lu-
cratiu, doni o no ocupació a treballa-
dors per compte d’altri, d’acord amb 
el que estableix l’article 1 de la Llei 
20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del 
treballador autònom.

IMPORT
L’import màxim de la subvenció és el 
corresponent al salari mínim interpro-
fessional establert per l’any 2015 per un 
període màxim de 12 mesos i mínim 
de 6 mesos. Per calcular l’import de la 
subvenció es tindrà en compte única-
ment el nombre de mesos complets 
d›alta a la Seguretat Social, i el per-
centatge de la jornada de treball, que 
suposarà una reducció de la subvenció 
quan la jornada efectiva sigui inferior 
al 100%. Segons la taula següent:

Subvencions  
Per facilitar la inserció 
laboral als menors de 30 anys

Subvencions al programa de garanti a juvenil per 
a autònoms i enti tats d’economia social

Ocupació

L’import màxim de la subvenció és el 

 MESOS IMPORT

6 4.540,20 €

7 5.188.80 €

8 5.837,40 €

9 6.486,00 €

10 7.134,60 €

11 7.783,20 €

12 9.080,40 €
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L’1 de setembre s’ha incorporat a 
l’Ajuntament de Collbató la figura 
d’una prospectora d’empreses per un 
període de 6 mesos.
L’objectiu de la figura de la prospecto-
ra és establir un canal estable de relació 
entre l’Ajuntament de Collbató i el teixit 
industrial, comercial i empresarial del 
municipi, al mateix temps que es crea 
un flux continu entre l’oferta i la de-
manda laboral, basat en la col·laboració 
amb el teixit empresarial i la detecció de 
necessitats en matèria d’ocupació, for-
mació, infraestructures i serveis.
L’apropament físic al teixit empresa-
rial i emprenedor és imprescindible 
per poder aconseguir els objectius 
proposats, de manera que en aquests 

Prospectora 
a Collbató 

Relacions

Nous serveis per a empreses, emprenedors 
i comerços

propers mesos es contactarà amb  em-
preses, emprenedors i comerços  per 
tal de dur a terme entrevistes perso-
nals per conèixer les potencialitats, 
necessitats i elaborar el directori d’em-
preses, emprenedors i establiments 
comercials del municipi, a partir del 
qual es puguin generar les línies estra-
tègiques de treball. 
El seu horari serà de dilluns a di-
vendres en jornada partida, per tal 
d’adaptar-se millor a les necessitats 
de les empreses i usuaris. Podeu 
contactar trucant al telèfon 636 422 
431. Aquesta contractació s’ha dut a 
terme en el marc del Pla d’Ocupació 
Local subvencionat per la Diputació 
de Barcelona, promovent la contrac-

tació del col·lectiu de persones més 
grans de 45 anys.
La selecció es va fer d’entre 12 per-
sones que reunien les condicions 
establertes a les bases de la convoca-
tòria i es van tenir en compte la si-
tuació en atur i l’edat com a requisits 
bàsics, i altres condicions objectives. 
Les competències de cada persona 
per assumir les tasques vinculades al 
lloc de treball es van avaluar a partir 
d’una entrevista conductual, duta a 
terme pel personal municipal espe-
cialista en les matèries vinculades.
Aquesta figura està present en la ma-
joria d’ajuntaments de la comarca, i 
des de feia temps s’havia detectat la 
seva necessitat al nostre municipi.  

Establirà un canal estable de relació entre l’Ajuntament i el teixit 
industrial, comercial i empresarial del municipi

L’Ajuntament de Collbató ha editat un 

tríptic divulgatiu per explicar com es-

talviar electricitat. El document inclou 

un test que pregunta sobre les accions 

que fem habitualment i com repercu-

teixen en l’estalvi per conscienciar so-

bre allò que està a les nostres mans per 

aconseguir llars més eficients.

 Endolla’t a l’eficiència energètica!
A més, llista els aparells elèctrics en 

funció del seu consum energètic i ofe-

reix explicacions sobre el sistema de 

facturació des de l’1 de juliol de 2014 i 

quin són els principals canvis que s’han 

registrat. 

Fes el test i descobreix com pots estalvi-

ar electricitat!
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OBERT EL PERÍODE 
D’INSCRIPCIÓ 
PER A LA 
COLLBATONINA
La cursa, que se celebrarà el 24 d’octubre, 

ofereix tres traçats de 15, 10 i 5 km, a peus 

de Montserrat

El Club Atletisme Collbató ja ha obert el 

període d’inscripció per a La Collbatonina, 

la cursa que organitza i que transcorrerà el 

24 d’octubre per la falda de Montserrat. La 

prova esportiva es disputa sobre tres traçats 

que travessen el nucli de Collbató i les pistes 

forestals de la rodalia: 15,5 km i desnivell de 

+315 m, 10 km i desnivell de +180 m i 5 km i 

desnivell de +100 m. El traçat de 15 km, ano-

menat “Cursa Collbató-El Bruc”, va de Coll-

bató al Bruc i torna per pistes forestals.

Les inscripcions per a les tres proves ja estan 

obertes a la web www.championchip.cat, 

i es tancaran el dissabte 17 de setembre. Les 

inscripcions per a les curses infantils s’hau-

ran de fer presencialment una hora abans 

de la sortida. Podreu recollir el dorsal el ma-

teix dia de la cursa, de 10.00 a 13.00 h i de 15.00 

a 17.00 h.

Per a més informació i per inscriure-us, vi-

siteu la pàgina de la cursa.  

http://cacollbato.cat/WP/?page_id=46

El 2 d’octubre, a les 8 del matí i a la plaça de l’Era de Collbató 
començarà la novena edició de la Caminada Popular Collba-
tó, organitzada per 4000peus, que voreja el vessant sud de la 
muntanya de Montserrat, i ofereix dues opcions de recorre-
gut: una fàcil, i l’altra, una mica més difícil.

El recorregut curt, de 12 km, comença a Collbató, passa pel 
cementiri, i les masies de La Vinyanova i El Castell, des d’on 
es fa la tornada per Can Jorba, la Vinyanova i Collbató. El 
desnivell total és de 125 m, i és fàcil i apta per tothom.

El recorregut llarg, de 24 km, s’inicia a  Collbató, passa pel ce-
mentiri, després les masies de La Vinyanova, El Castell i Can 
Salces, puja pel camí del refugi i pel torrent de La Diablera 
fins al Coll de Guirló (punt més alt del recorregut), i arriba a 
Can Massana. La tornada es fa pel camí de les Batalles, Can 
Salces, El Castell, Can Jorba, La Vinyanova i Collbató. El des-
nivell total és de 423 m i la dificultat és mitjana.

A la pàgina web de l’associació ja podeu consultar els recor-
reguts definitius i trobar informació sobre la inscripció i les 
normes de participació. El nombre màxim de participants serà 
de 500, un cop assolit aquest límit es tancaran les inscripcions.  

Podeu inscriure-us on-line a través del portal de la FEEC. 
Cliqueu al  següent ENLLAÇ per accedir-hi. També podeu 
fer la inscripció presencialment, a la seu de 4000peus, situada 
al carrer Pau Bertran 25, tots els dijous, des del 1 de setembre 
fins el 29 de setembre, entre les 19:30 i les 21 hores. 

Per a qualsevol dubte, aclariment o informació addicional, 
també podeu comunicar-vos amb correu electrònic a l’adreça 
4000peus.collbato@gmail.com. 

Esports

LA IX CAMINADA
POPULAR 4000PEUS COLLBATÓ 
OBRE EL PROCÉS D’INCRIPCIÓ
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Breus
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Inauguració 
del curs 
escolar
El 9 de setembre, a les 12.45 
hores, tindrà lloc la inau-
guració del curs escolar al 
Casal de Cultura. La pre-
sentació del nou curs serà 
encapçalada pel Jordi Collet 
Sabé, professor de sociolo-
gia de la Universitat de Vic, 
amb la conferència “Edu-
quem plegats: avançar en el 
treball en xarxa”. Hi estan 
especialment convidats tots 
els professionals de l’educa-
ció del municipi (escoles de 
primària i infantil, institut, 
llar d’infants, escola de mú-
sica), però l’acte és obert a la 
població. 
 
La primera quinzena de se-
tembre serà el periode d’ini-
ci de les classes. El dia 1 de 
setembre s’inicien les classes 
a la Llar d’Infants i el 12 de 
setembre, al segon cicle de 
l’educació infantil, a l’edu-
cació primària i a l’educació 
secundària obligatòria. L’es-
cola de música, la matrícula 
de la qual és oberta, també 
inicia les classes el dia 12 de 
setembre.

Caminada per 
a la gent gran
El dia 2 d’octubre s’organitza, 
amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal del Baix Llo-
bregat i l’entitat collbatonina 
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 
ajuntaments de la comarca, 
organitza aquesta caminada 
que engloba diferents actes 
que tenen lloc a l’entorn de l’1 
d’octubre, Dia Internacional 
de la Gent Gran. 

La finalitat principal de les 
activitats programades és la 
promoció de la salut de les 
persones grans, l’augment del 
benestar en persones d’edat 
avançada i el tenir cura dels 
processos participatius de la 
gent gran a la nostra socie-
tat. La Marxa promou la im-
portància de la salut com a 
element essencial perquè els 
ciutadans i ciutadanes de més 
edat continuïn fent una con-
tribució dinàmica i positiva a 
les seves respectives comuni-
tats.
 

Marta Llagostera i Maria 
Gálvez, entre els millors 
estudiants de Catalunya
Formen part dels 430 alumnes catalans que 

han superat les Proves d’Accés a la Universi-

tat amb un excel·lent

Marta Llagostera i Maria Gálvez, collbatonines i 
veïnes del barri de Bosc del Missé, van aconse-
guir una puntuació de 9,1 en les Proves d’Accés 
a la Universitat i formen part dels 430 alumnes 
catalans que han superat aquestes proves amb un 
excel·lent. Per reconèixer els seus mèrits, van ser 
guardonades per la Generalitat en un acte oficial 
que es va celebrar a l’Auditori de Catalunya el mes 
de juliol.
Maria Gálvez, veïna de Collbató des dels 3 anys, 
vol estudiar Dret i s’està plantejant si se centrarà 
en Dret Penal o s’especialitzarà en Criminologia. 
Marta Llagostera, que estudiava a Esparreguera, 
té clar que vol estudiar Bioinformàtica, una nova 
carrera de 3 anys que aplica eines informàtiques a 
problemes biològics.
Les dues voldrien treballar durant uns anys en 
altres poblacions per enriquir-se professional-
ment però reconeixen que els agrada molt viure a 
Collbató i la consideren una vila que aporta grans 
avantatges als seus veïns.
Compromeses amb una vida més natural, justa 
i equitativa, s’indignen quan hi troben actituds 
discriminatòries. Part del present i del futur de la 
nostra societat, Maria Gálvez i Marta Llagostera 
responen ja, amb les seves reflexions, la crida que 
les va fer el conseller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, en l’acte de lliurament de les seves 
condecoracions: “Feu servir el vostre talent per 
canviat el món en el qual vivim, i feu-ho en equip”.

Marta Llagostera i Maria 



Grups Polítics

La tornada de vacances serà si més 
no, mogudeta a Collbató. La part 
bona és que esperem gaudir de la 
festa major. L’altra part, no ens 
agrada gens. El govern collbatoní 
s’ha quedat en minoria, ja que el 
GIC ha decidit després de només 
15 mesos de les eleccions, que el seu 
cap de llista no els agrada i han con-
vençut l’Alcalde perquè el faci fora 
del govern. Ara, el govern  està for-
mat per 5 persones de tres partits 
diferents i tot i així, no tenen majo-
ria (malaguanyat pacte). I el que ens 
sap més greu és que ja sabíem que 
passaria. Fa anys que coneixem els 
polítics del nostre poble i vam avi-

sar al cap de llista d’ERC i alcalde actu-
al, amb qui pactava. Però això és el que 
passa quan algú no vol de cap manera 
fer cas del que diuen les urnes i de l’ex-
periència política viscuda al municipi. 
I aquest és el preu que es paga per no 
voler compartir l’Alcaldia amb la llista 
més votada, la nostra, (5 electes). El go-
vern actual és inestable. A pocs mesos 
del nou consistori ja va renunciar un 
membre d el GIC, i ara, han fet fora del 
govern (però no de l’Ajuntament per-
què l’acta de regidor és personal i no de 
partit) al seu cap de llista, que ha pas-
sat a formar part de l’oposició. L’actual 
govern és feble perquè es queda amb 6 
membres a l’oposició i 5 al govern.

Quan es fan els pactes cal pensar en 
el municipi i en les persones que hi 
viuen. No valen excuses de llistes 
electorals fetes incorrectament i pac-
tes a qualsevol preu quan es coneixen 
a fons i des de fa temps les persones 
que intervenen, perquè tot plegat és 
una estafa política i fa que es dedi-
quin molts esforços a batalles inter-
nes innecessàries en comptes de fer 
els projectes que el poble necessita. I 
si això no canvia, Collbató continu-
arà perdent durant els propers tres 
anys. 

Grup Municipal Socialistes de 

Collbató

COLLBATó ES QUEDA EN MINORIA

Amb data divuit d’agost de 2016, 
l’alcalde de Collbató va signar el De-
cret d’Alcaldia pel qual en Jordi Ser-
ra Massansalvador cessa de totes les 
seves funcions en l’equip de govern. 
Els grups que formem el pacte de 
govern de Collbató (ERC – GIC – 
PDC) subscrivim totalment aquesta 
decisió per tal de continuar avan-
çant amb el programa de govern 
acordat i mantenir el clima òptim 
d’entesa i col·laboració que regna 
entre els regidors del tres grups.

El pacte de govern de Collbató té 
com a fonaments la transparència en 
la gestió, la proximitat dels regidors, 
una major participació ciutadana en 
les decisions i un posicionament ní-

COMUNICAT D’ERC, GIC I PDC
tid i compromès amb el procés d’In-
dependència de Catalunya.

Malauradament, el clima de treball 
s’ha vist afectat per la manca de 
transparència en la presa de decisi-
ons i la incapacitat per treballar en 
equip del Sr. Serra que, conjunta-
ment amb la seva decisió d’abando-
nar el GIC, ha precipitat un cessa-
ment que si bé afecta al curt termini 
provocarà una millora en la gestió 
municipal que redundarà en tots els 
collbatonins i collbatonines.

Els tres grups coincidim que el pac-
te de govern i tots els mandats de-
mocràtics estan per sobre dels per-
sonalismes. Els regidors i regidores 

dels nostre poble foren escollits 
com a representants de cadascuna 
de les forces que van concórrer a 
les últimes eleccions municipals 
per sobre dels interessos i projectes 
personals. Quan un regidor aban-
dona el grup que l’ha escollit només 
es representa a si mateix i per tant 
ha de retornar l’acta de regidor.

Decidits com estem a seguir tre-
ballant per a tots els collbatonins i 
collbatonines afrontem els reptes 
amb tota la il·lusió i empenta que el 
nostre poble es mereix.

Esquerra Collbató

Grup d’Independents de Collbató

Partit Demòcrata Català de Collbató
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El Servei Local 
d’Ocupació de Collbató

Un servei adreçat tant a les persones que busquen feina com a 
les empreses que cerquen professionals

El Servei Local d’Ocupació de Coll-
bató s’adreça tant a les persones que 
busquen feina com a les empreses 
que cerquen professionals. El Servei 
ofereix a les persones la borsa de tre-
ball (a la xarxa xaloc), la web d’ofertes 
http://www.diba.cat/slo i orientació 
laboral personalitzada.

Per als joves de 16 a 30 anys ofereix 
els programes Garantia Juvenil, Joves 
per l’Ocupació (Consell Comarcal) i la 
promoció de programes de polítiques 
actives d’ocupació: Treball i Forma-
ció, POIL ( consell comarcal), etc.

Pel que fa a les empreses, ofereix la 
borsa de demandants d’ocupació, la 
preselecció de candidats i la interme-
diació entre l’empresa i el demandant.

El servei té actualment un total de 
253 inscrits, dels quals el 54,155 són 
dones i el 45,85% són homes. Durant 
aquests trimestres, el Servei Local 
ha gestionat un total de 7 ofertes de 
feina, 5 demandants del servei han 
trobat feina, en 3 de les ofertes gesti-
onades a través del Servei. El total d’ 
inscrits en aquest període de temps 
ha estat d’un total de 34 usuaris. 

Les dades aportades per l’Ob-
servatori d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya 
( a data 4/7/2016) recullen que 
l’atur registrat al municipi és de 
199 persones, amb una variació 
al mes anterior de –7 persones i 
una taxa d’atur registral d’11,68 
% ( que es calcula com a suma de 
l’atur registrat i la població de 16 
a 64 anys afiliada a la Seguretat 
Social resident en el municipi). 
La taxa d’atur de tota la comarca 
del Baix Llobregat és de 49.074 
persones.

El Servei Local d’Ocupa-
ció dóna servei a l’Ofici-
na d’Informació Turística 
(Plaça de l’Era, s/n), de di-
lluns a divendres, de 09:00 
a 14:00 hores. Cal sol·lici-
tar dia i hora d’entrevista. 
El telèfon és el 93 777 90 
76. El dia de l’entrevista 
és imprescindible portar 
Curriculum Vitae actualit-
zat i Vida Laboral (així com 
d’altres documents que es 
considerin importants).


