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Telèfons d’interès
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

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
93 771 00 04
900 750 750
93 775 55 52

Oficina Correus Collbató
Parròquia de Collbató
Parròquia del Bruc
Gas Natural (avaries)
Serveis funeraris (Pomfusa)
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

AGENDA
Abril 2017

17 DILLUNS

APLEC DE LA SALUT
10.30 hores. Sortida de l’església de la Mare
de Déu de La Salut. Processó cap a l’Ermita
11 hores. Missa a l’ Ermita La Salut
12 hores Ballada de Sardanes amb la Cobla
Ciutat de Terrassa
Sorteig de quatre mones de Pasqua.

18 DIMARTS

TALLER FAMILIAR “CONEIX L’AIGUA”
“Coneix l’Aigua: Aigua virtual i petjada
hidrica”
Taller familiar amb motiu del Dia internacional de l’aigua
17 hores al Casal de Cultura
DIMARTS DE FOTO: XERRADA D’ASSUMPTA MUSET
Xerrada de la historiadora local Assumpta
Muset, dins de la sèrie d’activitats “Divendres de foto”:
“Fonts, recs, basses i cisternas. L’aigua a
Collbató”.
Organitza: Ajuntament
19 hores al Casal de Cultura

20 DIJOUS

TALLER DE MÀGIA. SESSIÓ I
Aproximació als conceptes bàsics a tenir en
compte per fer qualsevol joc de màgia.
Taller pràctic on es realitzen un seguit de
jocs especialment seleccionats per a poder
ser realitzats sense gaire dificultat.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a casal.
collbato@collbato.cat o presencialment al
Casal de Cultura
Dates: Dijous 20/04, 27/04 i dimarts 02/05
De 18 a 20 hores al Casal de Cultura

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

FIRA DE SANT JORDI
Activitats infantils:
Venda de llibres i roses, stands de les entitats
sense afany de lucre i les ampa’s de les escoles
Gimcana a la Biblioteca
Espectacle Galiot Teatre
A partir de les 17 hores al Casal de Cultura
Activitats per adults:
Lectura de rondalles tradicionals de Pau Bertran
Presentació del llibre “Diari d’un emboscat”, Jaume Ollé
19 hores al Casal de Cultura

22 DISSABTE

TROBADA D’ENTITATS
Espai de trobada del moviment associatiu
de Collbató per intercanviar experiències i
punts de vista entre les entitats. La mostra

també inclourà una fira d’entitats on les
associacions mostraran els seus projectes a
la ciutadania.
A les 17.30 hores, a la plaça de l’Era. A les
19.30 hores, al Casinet
Recital literari i musical “Especial Sant Jordi”
El músic i compositor barceloní Carles
Beltran fa aquesta proposta poeticomusical
per la diada de Sant Jordi amb una selecció
de poemes musicats de la seva trajectòria
artística (musical i literària).
Per Sant Jordi es farà acompanyar del cant
de la Tànit Navarro (Barceloneta).
Autors com Josep Palau i Fabre (enguany
es commemora el centenari del seu naixement) com el poeta mallorquí de Santanyí,
Blai Bonet o Joan Salvat Papasseït, Salvador Espriu, Clementina Arderiu, Vicent
Andrés Estellés de Burjassot, entre d’altres.
22 hores al Molí de l’Oli

25 DIMARTS

ESCOLA DE PARES: ENTRE LA NORMA I LA LLIBERTAT
Xerrada adreçada a pares i mares amb fills
adolescents i pre-adolescents.
18 hores al Casal de Cultura
Inscripció prèvia a seguramc@collbato.cat

27 DIJOUS

TALLER DE MÀGIA. SESSIÓ II
De 18 a 20 hores al Casal de Cultura

28 DIVENDRES

TALLER DE FOTOGRAFIA CREATIVA. SESSIÓ I
Adreçat a tothom que, ja introduit al món
de la fotografia, vulgui ampliar coneixements i deixar anar la seva creativitat.
28 d’abril, 5, 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny
Organitza: Ajuntament i Diputació BCN
18 hores al Casal de Cultura

EXPOSICIONS

EL MUNICIPI QUE VOLEM

Del 7 al 29 d’abril
Exposició dels resultats dels treballs sobre
el Pla de Participació Ciutadana que s’ha
dut a terme a Collbató. Dll a div. de 10 a 14
i de 16 a 20.30 h. Dss. de 10 a 14 h al Casal
de Cultura

HORARIS SETMANA SANTA:

Casal de Cultura i Biblioteca
Dies 10, 11 i 12. Horari habitual
(Biblioteca oberta matí i tarda)
Dia 13. Obert al matí (10-14h)
Dies 14, 15, 16 i 17 abril. Tancat
A partir del 18 d’abril, horari habitual

Actualitat

Collbató enllesteix les votacions del

E

procés participatiu

ls veïns i veïnes de Collbató van votar el 16 de març
les darreres propostes del
procés participatiu del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), que serà el que regularà el
futur de la població.

El grup 2GES, Grup de Geògrafs per
l’Ecologia Social, que ha estat dirigint tot el procés participatiu, ha recopilat els resultats de les votacions
i lliurarà l’informe a l’Ajuntament
per tal que l’equip redactor del nou

POUM tingui en consideració les
propostes.
El resum de les 106 propostes es mostra en una exposició que podeu veure,
fins al 29 d’abril, al Casal de Cultura.

Finalitzades les votacions, la responsable del grup 2GES, M. Àngels Alió,
va donar les gràcies als participants
pel seu esforç en l’elaboració de les
propostes. També va voler dedicar
unes paraules el regidor d’Acció Territorial i Mobilitat, Josep Estradé, que
va agrair l’esforç de l’equip responsable del POUM, i va destacar que la
participació ha estat desvinculada de
partits polítics i oberta a entitats del
poble, veïns i veïnes.

Miquel Solà

Josep Estradé

Maria Teresa Casanovas

Jordi Riera

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

Segon Tinent
d’Alcalde.

Regidor d’Esports i
Joventut.

Regidor d’acció
territorial i mobilitat.

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

estradecj@collbato.cat

casanovasam@collbato.cat

solanmq@collbato.cat

Ana Úbeda
(Socialistes de
Collbató)

Concepció Alsina
(Socialistes de
Collbató)

Josep Mª Martín
(Socialistes de
Collbató)

Salvador Valls
(Socialistes de
Collbató)

rierahj@collbato.cat

Jordi Serra

(Regidor no
adscrit)
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Ajuntament

Ple de continuïtat i canvis en la
composició de la corporació municipal
L’Ajuntament de Collbató va viure el 20 de març un ple marcat per la continuïtat
en les polítiques fixades pel consistori, amb la pròrroga del pressupost per a
l’any 2017, i pels canvis en la composició de la corporació municipal, derivats de
la renúncia de dos dels seus integrants: la regidora d’Educació, Benestar Social,
Sanitat, Gent Gran, Comunicació i Transparència, Dina Pérez, i la regidora Júlia
Pons, del grup de Socialistes de Collbató.

P

el que fa al pressupost municipal, es va prorrogar per
decret d’alcaldia i recull la
reducció de 75.000 en taxa
de les coves, a causa del seu tancament
temporal per les obres de millora que
s’hi estan realitzant. Respecte a aquest
canvi, el regidor no adscrit, Jordi Serra, va voler que constés en acta que la
reducció de la taxa era una modificació
al pressupost. L’alcalde, Miquel Solà,
el va respondre que el pressupost ha
d’incorporar els ingressos que ja se sap
que no es podran assolir, per ser fidel a
la situació real de l’Ajuntament.
El ple va donar compte dels acords adoptats en junta, pels quals es va contractar
dues educadores infantils, i, per interinitat, la prospectora d’empreses i una educadora social. Pel que fa a aquest punt, la
regidora Ana Úbeda va demanar còpia
dels expedients d’aquests processos de
contractació perquè notava a faltar informació. Per la seva banda, Jordi Serra
va indicar que, en el cas de llocs generats
mitjançant un pla d’ocupació, caldria fer
una nova convocatòria quan s’acaba el
període inicial del pla. La regidora de
Promoció Econòmica, Maria Teresa
Casanovas, va voler explicar que es va
contractar la mateixa persona per seguir
desenvolupant la tasca de prospectora
“perquè contractar una nova persona és
perdre dos mesos; donada la validesa i la
continuïtat en termes d’eficiència, és la
solució idònia”.
A continuació, Miquel Solà va llegir les
comunicacions emeses per Esquerra
Unida i Alternativa, MES, Moviment
d’Esquerres i de Procés Constituent
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que coincidien en voler expressar la
negativa a què Jordi Serra faci servir
les seves sigles, ja que no representa a
aquestes formacions polítiques.
El regidor d’Esports, Jordi Riera, va
explicar les modificacions en el redactat de la taxa de les piscines municipals,
per canviar alguns conceptes, com “Piscina jove” per “Piscina de nit”, per ser
més inclusius, i la bonificació del 100%
en la taxa per a les persones acollides o
refugiades. Aquestes modificacions es
van aprovar amb el vot positiu de tota
la corporació municipal, excepte el regidor Jordi Serra, que es va abstenir.
L’ordre del dia incorporava una sèrie de mocions conjuntes que van ser
aprovades per unanimitat. Aquestes
mocions donaven suport a les resolucions del Consell Consultiu de la Gent
Gran del Baix Llobregat; a l’adhesió
del Pacte Nacional pel referèndum;
a l’acollida immediata a Catalunya de
persones refugiades i migrants; a la
defensa de les persones afectades per
les clàusules sol, IRPH, per despeses
en la formalització de les hipoteques
i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació, i per
demanar la millora urgent dels serveis
de salut dels usuaris de l’àrea d’influència de la Fundació Hospital de Sant
Joan de Déu de Martorell.
Respecte a aquesta darrera moció, es va
voler indicar que l’estructura d’aquest
centre no és suficient per donar resposta
a les necessitats de la zona i que arrossega una situació d’infradotació econòmica fruit de les retallades. Per aquests

motius, la moció demana la fixació de
plans estratègics per donar resposta a les
mancances estructurals del centre.
Socialistes de Collbató va presentar dues
mocions, relatives a la sol·licitud de l’inici urgent dels processos de concertació
territorial amb els municipis en matèria
d’ocupació i per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia
al municipi. La primera moció va ser
aprovada amb les abstencions dels regidors d’ERC i del PDECat i la segona va
ser aprovada per unanimitat.
Els darrers punts de l’ordre del dia
eren donar compte de les renúncies de
les regidores Júlia Pons i Dina Pérez.
Ambdues van prendre la paraula per
explicar els seus motius.
Júlia Pons va animar a tots els regidors a
seguir treballant i va convidar als veïns
a participar en els plens i a fer sentir la
seva veu. Dina Pérez va enumerar els
avanços a les seves àrees de responsabilitat, com els centres escolars, l’escola
de música, la taula social, els mitjans de
comunicació local i la pàgina web i va
explicar que la seva renúncia obeeix a
motius personals. Tots els regidors van
prendre la paraula per agrair a les dues
regidores que renunciaven als seus càrrecs pel seu servei a la població i van
desitjar-les l’èxit a les noves etapes professionals.
El ple va finalitzar amb el torn de precs i
preguntes, on es van tractar temes com
el posicionament de l’ajuntament envers la sentència sobre les plusvàlues o
el temps mitjà per respondre instàncies.

Actualitat

Collbató i ajuntaments de l’entorn
consensuen accions amb la Generalitat
per millorar el servei d’autobus
L’alcalde de Collbató,
Miquel Solà, va participar
el 24 de març en una
reunió per posar en comú
les queixes dels usuaris
sobre l’empresa Monbus
i proposar solucions per
a la millora del servei.

E

n la reunió van participar els
alcaldes de Collbató, Igualada, Esparreguera, Castellolí,
Martorell,
representants
d’Abrera i El Bruc, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i el director general
de Transport i Mobilitat, Pere Padrosa. A més de compartir les queixes sobre l’incompliment d’horaris i parades,
l’estat de manteniment dels autobusos
i la manca d’atenció als usuaris, es va
acordar la col·laboració conjunta per
millorar les prestacions del servei i assegurar que Monbus compleix les seves obligacions com a operador.
Els assistents crearan dues comissions
per assegurar la qualitat de servei de
les línies Igualada-Barcelona i Esparreguera-Martorell. Així, hi haurà una
comissió tècnica formada per representants de tots els ajuntaments im-

Nova ubicació de la parada de bus de Font
del Còdol
La marquesina de la parada de bus de Font del Còdol es va desplaçar uns
200 metres en direcció est a principis de març. La parada sentit Barcelona
que abans hi era una mica més amunt de la rotonda per accedir al túnel
del Bon Preu és ara més avall de la rotonda, al mateix carrer i al davant de
la pista d’esports de Les Illes, just abans de l’accés a l’autovia. Amb aquest
canvi d’ubicació, la parada connecta les dues línies de bus que passen per
Collbató i pot fer d’intercanviador entre ambdues, optimitzant el servei
de bus a la vila.

plicats, el Departament de Territori i
Sostenibilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), i una comissió política, formada pels ajuntaments
i la Generalitat, que es reunirà cada dos
mesos per fer el seguiment i la coordinació de la comissió tècnica.
Per iniciar els treballs de la comissió
tècnica, ATM realitzarà una auditoria
que avaluarà el nivell de compliment
dels horaris en aquestes línies, l’estat

dels autobusos i la qualitat d’atenció
als usuaris. Amb aquesta auditoria es
podran acreditar les queixes i impulsar
millores del servei.
La reunió, resultat de tota una sèrie
d’accions dels alcaldes de la zona per
informar la Generalitat, és un primer
pas en ferm per millorar el servei que
actualment ofereix l’empresa Monbus.
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Tradicions

Tres Tombs, la festa dels
traginers d’ahir i d’avui
Collbató va dedicar el cap de setmana del 17, 18 i 19 de març a la
tradició dels Tres Tombs, la festa dels traginers, iniciada al segle XVIII
per honorar el seu patró, Sant Antoni.

A

la nostra vila, aquest gremi
i la seva festa han estat molt
arrelats, ja que eren els encarregats de transportar els
il·lustres visitants des de l’entrada de la
vila, l’Arc d’en Bros, fins al monestir
de Montserrat.

Després d’una aturada en la celebració
de la festa, en la segona meitat del segle XX, als anys 80, un grup de collbatonins va fer renéixer la tradició. La
Comissió de la Festa dels Tres Tombs
ha mantingut la dimensió tradicional
de la festivitat, amb la presència dels
animals, els carruatges i els traginers,
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i l’ha complementat amb una sèrie
d’actes que fan que la vila visqui encara
més intensament la festivitat.
El pregó d’inici dels Tres Tombs, recuperat enguany i que va ser obra de
l’Elies Rogent, va fer ben palès que un
dels protagonistes de l’edició d’aquest
any és el Josep Sagristà Marcet, abanderat de la celebració.
Aquest acte de reconeixement per la
seva tasca en el manteniment i potenciació de la celebració també va
ser evident dissabte a la nit, quan els
nombrosos assistents al sopar dels tra-

Tradicions

giners, que van omplir a vessar el Casinet, li van retre homenatge.
La nit va oferir també espectacle de cabaret, a càrrec d’Espai Dansa, i música en
directe amb el Galet Trio i amb el Guillem Pinyol, responsable de la Comissió
dels Tres Tombs, que va demostrar les
seves capacitats com a cantant melòdic.
Sorpreses, com ara sortejos entre els assistents, van omplir la nit d’emoció.
La dimensió tradicional dels Tres
Tombs havia estat present dissabte

amb l’exposició d’estris i carruatges
als jardins de Can Rogent i l’oferta de
passejades amb ruc i poni al centre de
Collbató, però diumenge va ser el dia
on els Tres Tombs van assolir tota la
seva magnitud.
Un gran nombre de carruatges, de totes les mides i funcions, i la presència
de genets i amazones, des d’aprenents
fins a la secció hípica dels Mossos d’Esquadra, van omplir tot Collbató dels
colors de la celebració des de primera
hora del matí.

Al migdia, tots els traginers, i aquells
veïns que van voler, van rebre la benedicció per als seus animals del mossèn
Bernat Martorell. Amb ell, hi eren la
regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas, i el regidor d’Acció Territorial i
Mobilitat, Josep Estradé.
Un cop finalitzats els actes, la vila va
retornar a la normalitat i va quedar en
el record el dia en el qual els traginers
i les seves bèsties van tornar a fer seus
els carrers de Collbató.
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Actualitat

La Trobada d’Entitats es farà el 22 d’abril

L

a Trobada d’Entitats de Collbató programada per al dissabte, 25 de març, es va ajornar per la previsió de pluges
i finalment es farà el dissabte 22 d’abril.
Aquest canvi en el calendari va comptar
amb consens majoritari entre les entitats. A banda del canvi de data, el format de l’acte serà idèntic. Així doncs, la
fira d’entitats es farà el 22 d’abril a partir de les 17.30 hores a la plaça de l’Era
i la rebuda institucional, a partir de les
19.30 hores, al Casinet.

E

L’Ajuntament vol oferir al moviment
associatiu una trobada renovada, que
aporti un nou impuls a la relació entre
associacions. La trobada és un espai de
reunió on les entitats poden conèixer
i intercanviar experiències amb
altres associacions, i que esdevé una
oportunitat per tal que el moviment
associatiu de Collbató expressi les seves
prioritats i neguits. Al mateix temps,
la fira d’entitats és una oportunitat de
mostrar a la població els projectes i
activitats que s’hi desenvolupen.

Reasfaltat del carrer Sant Corneli

l 28 de març es va reasfaltar el
tram del carrer Sant Corneli
situat al davant del Forn del
Poble. Concretament, es va
actuar sobre una superfície de 492 metres quadrats, amb una longitud d’uns
82 metres.

Dins d’aquest procés de millora del
paviment dels carrers, també s’estan
reparant diversos forats a la via pública.
Aquest és el primer reasfaltat que
es fa a Collbató en els darrers
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10 anys, exceptuant els duts a
terme a les noves urbanitzacions.
L’Ajuntament anirà fent
actuacions de manteniment del
paviment com aquesta cada any, a
partir d’ara.

Tècnics de Gas Natural inspeccionaran les instal·lacions
dels clients per preparar el canvi al nou subministrament
Tècnics de Gas Natural començaran a visitar els clients que fan servir gas
propà per preparar les seves instal·lacions per al subministrament de gas
natural. En la visita també es verificarà la instal·lació de l’habitatge i el seu
grau d’adequació a la normativa.

E

ls tècnics, que hauran programat prèviament la visita i que
vindran degudament identificats, inspeccionaran cada instal·lació per decidir quins són els canvis
que cal dur a terme. En principi, la gran
majoria de transformacions a fer són
molt senzilles, com canviar els injectors
dels aparells. En tot cas, les modificacions necessàries per fer servir gas natural seran totalment gratuïtes per als
clients.
Abans de la transformació de la instal·
lació, el client haurà de triar quina comercialitzadora vol que li subministri

E

ministradora que hagi triat
el client la que emetrà les següents factures.

el gas natural. Un cop fet el canvi,
l’empresa Gas Natural emetrà una darrera factura amb el consum final de gas
propà i, a partir d’aquí, ja serà la sub-

Està previst que el canvi de
gas es produeixi en gran part
de Collbató abans de l’estiu.
La transformació del subministrament
es farà progressivament per sectors i
comportarà obres d’instal·lació de canonades als carrers.

El 10 de maig, coneix com finançar
alternativament la teva empresa

ts un emprenedor que ja està
facturant o una pime i vols
diversificar el teu mix de finançament? Vols posar-te al
dia sobre finançament alternatiu? Has
sentit a parlar sobre el crowfunding o
el crowlending?
Inscriu-te al taller “Finançament alternatiu: complementa el teu finançament bancari”, que tindrà lloc el 10
de maig al Casal de Cultura, a partir de les 10 hores. Marta Navarro,
consultora de Finançament Internacional d’ACCIÓ, explicarà les opcions financeres alternatives i complementàries a la banca, les fórmules
alternatives per diversificar el teu
mix de finançament i fórmules com
el crowlending o l’invoice trading,
que et poden ajudar a finançar els
teus projectes. ACCIÓ és l’agència
per la competitivitat de l’empresa de
la Generalitat de Catalunya, especialitzada en el foment de la innovació i

10 |Collbató informa

la internacionalització empresarial i
compta amb una xarxa de 39 oficines
arreu del món.
A la sessió et presentaran el seu catàleg de finançament alternatiu, amb
més de 80 solucions per finançar la
teva empresa, i, si ho sol·licites, podràs

reunir-te amb ACCIÓ per plantejar
individualment els teus projectes i
conèixer els diferents instruments que
t’encaixen millor.
Per fer la inscripció, posa’t en contacte
amb la Sílvia Baraldés al correu-e baraldesvs@collbato.cat.
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Actualitat

Aprendre a gestionar situacions
conflictives entre nens, a l’Escola de Pares
L’Escola de Pares 2017 va viure la seva segona sessió el 21 de març
amb el Teatre Fòrum “Són coses de nens!”, al Casal de Cultura.

C

om pots detectar situacions conflictives entre nens?
Com abordar-les? Mitjançant el teatre fòrum, els participants van poder reflexionar sobre
aquestes situacions conflictives i com
resoldre-les satisfactòriament.

L’activitat d’avui formava part del cicle
de xerrades i tallers “Escola de Pares
2017”, on es tractaran diversos aspectes de la relació amb els fills en les diferents etapes del seu creixement. Les
xerrades es fan de les 18 a les 20 hores,
al Casal de Cultura, i tenen una periodicitat mensual.
Altres temes que es tractaran seran el
consum de drogues (“Entre la norma i
la llibertat”, el 25 d’abril), la relació amb
les tecnologies de la informació (“Ús segur de les TIC en infants i adolescents”,

dimarts 16 de maig), i l’adaptació a la
llar i a l’escola (“L’adaptació, un repte
dels més petits”, el 4 de setembre).
Si vols assistir a algunes d’aquestes
activitats, pots formalitzar la inscrip-

ció per assistir als tallers que t’interessin. Ho pots fer trucant al telèfon
93 777 01 00; per correu electrònic,
a l’adreça seguramc@collbato.cat, i
presencialment, al Casal de Cultura
o a l’OAC.

Esclat de joia a l’església de Sant Corneli

L

’actuació del cor Amazing
Gospel va posar dempeus
al públic que abarrotava la
nau principal i el primer pis
de l’església de Sant Corneli, però no
només per aplaudir, sinó per marcar
el ritme, interactuar amb els cantants
i ballar. La joia i el sentit de comunitat
que aporten els himnes de gospel van
fluir, el 5 de març, entre tots els assistents a un concert en què tothom va
sortir amb un somriure ple.
El concert va durar una mica més
d’una hora i va seguir una progressió
emocional i rítmica ascendent. Si, en
un principi, el públic seguia el ritme
amb timidesa, la capacitat de motivació del director del cor, Manel Garcia,
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i la interpretació expansiva del grup
vocal van fer que tots els assistents formessin part de l’actuació i es lliuressin
al poder de seducció de la música.

L’actuació forma part del cicle de concerts que l’Associació dels Amics de
l’Orgue de Collbató organitza a l’Església de Sant Corneli.

Cultura

El Seguici del Pastor arriba a Collbató per
agafar forces per vèncer el Marmotot
La Colla de Diables Salnitrats de Collbató prepara una nova festa, el 30
d’abril, encabida en la llegenda de l’entitat i en la “Salnitrada. La lluita de
Collbató contra el Marmotot”. La festa, amb un primer acte al matí i el segon
al vespre, tindrà com a clars protagonistes els veïns de Collbató i a tothom
qui vulgui ser-ne partícip. Bé, amb el permís del pastor. Però, voleu saber
més d’aquest collbatoní i del perquè d’aquest “Seguici del Pastor”?

T

ot va començar, segles enrere, quan un pastor que havia perdut el seu ramat a la
muntanya de Montserrat va
avisar els vilatans de la presència a les
Coves del Salnitre d’un ogre a qui havia vist fer encanteris malèfics. Aquell
pastor, a qui van prendre per boig, no
va deixar de creure en què aquell ésser malvat tenia males intencions i no
va deixar de pregonar pels carrers de
Collbató que devien preparar-se per a
un atac.
Mesos més tard, aquell ogre que finalment va resultar ser en Marmotot, fill
de la vila i monjo de Montserrat repu-

diat tant pel Monestir com pels seus
veïns, va baixar a Collbató amb els
seus ratpenats Salnitrats i va començar a cremar-ho tot. El pastor, ferm
davant el Marmotot, va liderar la defensa i tot i els incendis provocats per
l’ogre i els seus ratpenats, els vilatans
van aconseguir expulsar-lo i evitar que
el poble quedés reduït a cendres.
Malauradament, el pastor va morir a
mans del Marmotot. I és per això que,
els vilatans de Collbató, com a mostra
d’agraïment al pastor per haver-los avisat i liderat en la defensa i com a acte de
veneració per haver-se deixat la vida per
la vila, van decidir fer-li un seguici anual

de benedicció on tots els veïns sortissin
al carrer a agrair el seu avís i a festejar en
honor seu que seguien vius i disposats a
seguir lluitant contra el Marmotot.
Aquest Seguici del Pastor pretén consolidar una nova jornada festiva a
Collbató. Els Salnitrats, com a acte
previ i complementari a la seva ‘Salnitrada’ de Festa Major, sortiran al carrer
el 30 d’abril cap al migdia acompanyats
de l’Associació Gegants de Collbató,
d’una xaranga i de tots els vilatans que
vulguin agrair al Pastor la seva gesta.
Al vespre, el seguici tornarà a voltar
pels carrers del nucli antic per festejar
la victòria sobre el Marmotot.

Actualitat

Un estudi de la Diputació preveu el
creixement sostingut de Collbató i apunta
les necessitats d’habitatge

L

a Diputació de Barcelona
ha lliurat a l’Ajuntament de
Collbató un estudi, realitzat
per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que ajusta la previsió del
creixement demogràfic i les necessitats
d’habitatge a la realitat del municipi.

dencial de baixa densitat amb ocupació
extensiva del territori, dóna resposta a
uns tipus de demanda cada cop menys
freqüent, ja que la tendència és una
reducció progressiva de la dimensió
mitjana de la llar i unes necessitats
residencials més diverses.

El document, que forma part dels
treballs associats al POUM que s’està
duent a terme, analitza el mercat immobiliari actual i realitza projeccions
demogràfiques i residencials per al
període 2016-2036, en què s’espera un
creixement suau de la població, inferior al registrat en anys anteriors.

L’informe analitza la demografia i la
població, l’habitatge i l’activitat econòmica i en fa una diagnosi segons
els condicionants del plantejament
vigent i del model de creixement, a
més d’abordar les problemàtiques i
perspectives d’accés i preservació de
l’habitatge.

Segons indica l’estudi, el model urbanístic vigent, basat en un model resi-

En aquest sentit, les seves conclusions
enriquiran el procés de revisió del

POUM per oferir una major varietat
de tipologies i dimensions dels habitatges que reverteixin el procés de
pèrdua de població jove cap a altres
municipis.

Taller familiar per saber l’aigua que consumim
El 18 d’abril es farà al Casal de Cultura el taller familiar “Coneix l’aigua:
Aigua virtual i petjada hídrica”, per saber l’aigua que consumim. Per
participar, cal inscripció prèvia al Casal de Cultura o mitjançant un correu
electrònic a casal.collbato@collbato.cat.

A

questa activitat forma part
dels actes organitzats pel
Dia Mundial de l’Aigua, que
es va celebrar el 22 de març
per centrar l’atenció en la importància de
l’aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels seus recursos. . L’Assemblea
General de les Nacions Unides va desig-
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nar el 22 de març de 1993 com el primer
Dia Mundial de l’Aigua.
En l’edició del 2017 el lema se centra
en “Aigua i Aigües Residuals”. Diverses administracions catalanes s’han
coordinat per promoure una campanya d’activitats de sensibilització, co-

municació i educació ambiental conjunta i coordinada arreu del país. Dins
d’aquesta campanya s’inclou el taller,
organitzat per l’Ajuntament de Collbató amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Collbató forma part de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Collbató informa | 15

Conscienciació i celebració, el Dia de la
Dona Treballadora
Collbató va organitzar el mes de març tota una sèrie d’actes per commemorar
el Dia de la Dona Treballadora i per conscienciar sobre la necessitat de
defensar la igualtat efectiva entre homes i dones.

L

a Biblioteca va acollir, el 3 de març, la presentació de la novel·la Argelagues, amb la seva autora,
Gemma Ruiz. La novel·la explica les vivències de
la seva besàvia i les seves àvies, i el seu trànsit de
la vida rural a les indústries tèxtils en una societat masclista.

Periodista i escriptora, Ruiz treballa als informatius de Televisió de Catalunya des de l’any 1996, on és especialista en la
secció de Cultura. Durant sis anys ha fet les cròniques teatrals
del programa La Nit al Dia (dirigit per Mònica Terribas).

El Casal de Cultura va acollir un Teatre-Fòrum, el Sopar de
les Princeses, a càrrec de la companyia La Porta de Fusta, que
analitzava la relació entre la publicitat i els models de gènere i
les seves conseqüències, com la sexualització de la figura de la
dona, l’augment de trastorns de l’alimentació o la perpetuació
dels rols de gènere.
La sessió de Teatre-Fòrum va ser introduïda per la regidora
de Benestar Social, Dina Pérez, que va llegir un manifest per
commemorar el Dia Internacional de la Dona. Un cop interpretada la representació, va ser el moment per intercanviar
opinions amb el públic i reflexionar conjuntament sobre els
models de gènere que ens envolten de manera tan invisible
que ens semblen naturals i sobre com afecten el nostre comportament diari.

La nit va ser el moment de la celebració, amb el sopar de dones al Casinet, organitzat per l’Associació de Dones de Collbató, amb música en viu.
El Casal també va projectar la pel·lícula “Sufraguistas”, de Sarah Gavron, que explica el naixement del moviment sufragista a Anglaterra.
Per complementar la programació, des del 27 de febrer i fins
al 27 de març es va fer l’exposició Dones pioneres de la fotografia a Catalunya, que explica la vida i mostra algunes de
les obres de dotze grans fotògrafes dels primers anys de la
fotografia.
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Entitats

Empoderant les dones de Collbató
L’Associació de Dones Collbató es va crear per recolzar totes les dones del
municipi. Mitjançant la posada en comú de coneixements i experiències,
l’associació vol empoderar les dones perquè gaudeixin de la seva vida, amb
independència i llibertat. Així mateix, fomenta l’ajuda i la col·laboració entre
les dones enfront qualsevol eventualitat.

L

’Associació programa actes gairebé cada dia laborable de la setmana, les tardes, a la seva seu del passeig
de la Fumada s/n (a les antigues escoles). Així, dilluns hi ha classe de ball i lectura, per posar en comú
reflexions sobre els temes que es proposen. Dimarts és el dia
dels treballs manuals. Dimecres es fa un taller de creació de
flors amb pasta de porcellana. Divendres, s’organitza una
classe de dibuix i de pintura.

A banda de les activitats que organitzen per a les seves associades, l’entitat participa molt activament en tota una sèrie d’actes amb l’ajuntament, amb qui es reuneixen per aportar idees
sobre exposicions, projeccions de pel·lícules i els actes del Dia
de la Dona Treballadora, el 8 de març, i del Dia Internacional
contra la Violència envers les Dones, el 25 de novembre, així
com actes socials com la Fira de Nadal i la Fira d’Entitats

D’entre els actes organitzats, destaca el Sopar de la Dona, que
reuneix una gran part de les dones de Collbató al Casinet, en
una vetllada festiva, però que és alhora una trobada i una ocasió per a l’intercanvi d’opinions.
Associació de DONES DE COLLBATÓ
Presidenta: Carmen Hernández
Vicepresidenta: Ana Ferreira
Secretària: Anna Viñallonga
Tresorera: Fina Milan
Vocals: Núria Romeu, Rosa Palomar
Passeig de la Fumada s/n
Telèfon: 637 414 464
Correu-e: donescollbato@gmail.com
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Inici del procés participatiu per definir el
nou servei de recollida de residus
Del 22 d’abril al 28 de maig es farà el procés de participació amb els veïns i
veïnes per decidir el nou model de recollida de residus a implantar al municipi.

L

’Ajuntament de Collbató ha
realitzat durant el mes de març
un estudi tècnic per avaluar les
millors alternatives pel nou
servei de recollida de residus del municipi. Aquest treball tècnic ha comptat
amb la participació de la Comissió de
Residus (composada per veïns/es del
municipi, experts, tècnics municipals i
polítics) per debatre i definir tres propostes d’acord amb criteris socials, ambientals, tècnics i econòmics.
Des del 22 d’abril i fins al 28 de maig els
veïns i veïnes de Collbató podran escollir
entre aquestes tres propostes mitjançant
una votació, i la proposta que rebi més
suport serà la que s’implantarà al municipi. Podran participar en aquest procés
totes les unitats familiars de Collbató, és
a dir, cada llar del municipi podrà emetre
un únic vot. Durant aquest període també es rebran comentaris i aportacions de
millora sobre el servei.
El tret de sortida del procés participatiu
serà el 22 d’abril a les 10 hores al Casal
de Cultura, amb una sessió informativa
sobre les tres propostes. La participació

es farà mitjançant una plataforma web,
accessible des de la pàgina web municipal, i també presencialment mitjançant
els punts de recollida de butlletes que
s’ubicaran a l’OAC, al Casal de Cultura
i als centres educatius, així com en els
punts informatius mòbils del 4 i 6 de
maig. El dijous 25 de maig a les 18 hores

al Casal de Cultura tindrà lloc la segona
sessió informativa.
El divendres 9 de juny, un cop hagi finalitzat el període de participació i s’hagin
analitzat els resultats, es farà una sessió de
retorn on s’informarà sobre la proposta
guanyadora i sobre els propers passos fins
a la implantació del nou servei.

Rutes veïnals per a la millora del servei de neteja viària

Durant el mes de maig també es realitzaran rutes veïnals adreçades a grups
de
veïns/es que pertanyin a un mateix barri, zona o urbanització, amb l’objecti
u
d’obtenir un mapa amb els principals punts forts i febles de la zona en relació
al servei de neteja viària. Amb el treball realitzat en aquestes rutes, es farà
un recull de millores a tenir en compte en el disseny del nou servei de neteja
viària, previst per aquest 2017.

cipis amb més recollida

Collbató, entre els muni

selectiva

de la fracció orgànica i la
la recollida porta a porta
El model actual es basa en
gers, el paper/cartró i el
tenidors dels envasos lleu
resta, i la recollida en con
tatge de recollida selecató compta amb un percen
vidre. El municipi de Collb
i que el 76% dels residus
s més alts de Catalunya, tot
tiva al voltant del 80%, del
correctament. Per tant,
es podrien haver separat
recollits a la fracció resta
solidació del municipi
recollida és la millora i con
l’objectiu del nou servei de
de sostenibilitat.
de Collbató com a referent

El SuperMes, un abril ple d’activitats familiars al Baix Llobregat
El SuperMes convertirà, per segon any consecutiu, l’abril en un mes de
turisme, oci i gastronomia al Baix Llobregat, amb ofertes dissenyades
expressament per al públic familiar i que enguany se supera en qualitat
d’activitats, en diversitat de l’oferta i en adhesió de participants.

E

l modernista Teatre Fontova,
al cor de la Colònia Güell, va
acollir el 27 de març una presentació que va comptar amb
la presència de l’alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, Anna Martínez; el
director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono, i el
diputat adjunt de Turisme de la Diputació de Barcelona, Pere Regull. L’alcalde
de Collbató, Miquel Solà, va assistir en
representació del municipi.
El president del Consorci de Turisme
del Baix Llobregat, Josep Perpinyà, va
agrair a tots els municipis i agents pú-
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blics i privats que han buscat l’entesa
per aconseguir que aquest any el SuperMes torni a presagiar un nou èxit rotund com el de la seva primera edició.

Per conèixer l’oferta d’activitats, podeu consultar la pàgina web específica
www.elsupermes.cat, que inclou activitats a Collbató.
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Actualitat

Cantata en petit format, a la Biblioteca

E

ls nens i les nenes de 4 a 7
anys de l’Escola Municipal
de Música de Collbató van
interpretar el 3 d’abril una
versió en petit format de la cantata
“Qui vol el llop?”, que ja havien representat el 26 de març en el Kursaal de
Manresa, llavors amb altres escoles de
música.
L’obra, amb música de Manel Justícia
i música de Xavier Ventosa, explica,
amb humor, la recerca de l’amistat
i va comptar amb la participació de
tres voluntaris entre els adults que
amb unes divertides coreografies van
acompanyar una de les cançons.
Un cop finalitzada l’actuació, els assistents van participar en un taller de treballs manuals per fer un punt de llibre
amb forma de llop.

Gaudeix dels productes de proximitat.
Gaudeix del Mercat de Collbató!

C

ada diumenge, gaudeix dels
millors productes de proximitat, al centre del poble.
Al Passeig Mansuet, i de 9
a 14 hores, fruita, verdures, salaons,
fumats, pa... i roba, llenceria, equipament per a la llar...
Tot al costat de casa, amb tracte directe
i amb total comoditat.

Vine al mercat de
Collbató! El teu!
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Breus

Montserrat, renovada a Catalunya en Miniatura
La maqueta renovada de Montserrat
a Catalunya en Miniatura, que incorpora les Coves del Salnitre, va ser
inaugurada el 16 de març amb l’assistència dels alcaldes de Monistrol,
Joan Miquel Rodríguez, i Collbató,
Miquel Solà; el gerent del Patronat
de la Muntanya, Xavier Aparicio, i
la consellera de Turisme del Consell

Comarcal del Baix Llobregat, Mireia
Monfort. Per restaurar l’estructura,
a escala 1:300, dos maquetistes van
necessitar dedicar-hi sis mesos i emprar 30 tones de ciment i 170 quilos
de pintura. Catalunya en Miniatura,
ubicat a Torrelles de Llobregat, és
el parc de miniatures més gran del
món.

El CTT Collbató puja a la
categoria 2a A Provincial

El Club de Tennis Taula Collbató va
aconseguir, el 26 de març, pujar de
categoria arran la seva victòria, aconseguida pels jugadors Eduard Señor,
María José Rodríguez i Jordi Teruel. Amb aquesta jornada, en què ha
aconseguit el segon lloc de la lliga 2a
B Provincial, empatat a punts amb el
primer, el CTT Collbató puja a la categoria 2a A Provincial, de cara a la
següent temporada.

150 participants en la Caminada
de la Gent Gran de Collbató

150 persones van participar en la Caminada de la Gent Gran de Collbató
que es va celebrar el 9 de març. Entre
els assistents, gent de les Franqueses
del Vallès, Sant Vicenç de Castellet i
Torelló, a més de la gent gran de Collbató. Tots van fer una ruta de 9 quilòmetres que s’iniciava a la Plaça de
l’Era i que travessava la Vinya Nova,
Can Jorba fins a retornar a la vila per
l’Alzina Vella. Un cop de tornada a
Collbató, van visitar el mirador de la
Salut i l’Arc d’en Bros, abans de recuperar energies dinant al Casinet. Per
si no havien fet prou exercici, ja que
hi eren al Casinet, es van animar a fer
uns balls!
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Club de lectura especial amb David Nel·lo

Els nens i les nenes de 6è de les escoles La Salut i Mansuet van realitzar el
20 de març un club de lectura especial
amb l’escriptor David Nel·lo on van
analitzar el seu llibre “La desgràcia
d’Isolda Potato”. La trobada forma
part del projecte que porta per nom
“Lectura i Entorn”. Les tres classes
van participar en un concurs tipus “El

gran dictat”. L’escola Mansuet ha estat
la guanyadora i, com a premi, els participants van rebre unes entrades per
visitar el CRARC de Masquefa, l’únic
centre de recuperació de fauna salvatge de l’estat especialitzat en amfibis i
rèptils. Un cop acabat el concurs, van
finalitzar la trobada caminant fins a la
drecera de Fra Garí.

Grups Polítics

Compromís i responsabilitat

Per què no?

Acceptar formar part d’una candidatura política en unes eleccions municipals és un compromís davant la comunitat. I si
s’aconsegueix obtenir l’acta de regidor i poder representar als
teus veïns a aquest compromís s’hi suma la responsabilitat.
De ben segur que tots coneixem exregidors i exregidores que en
algun moment o altra han tingut l’orgull de poder representar
als veïns. És una experiència de la qual se n’aprèn molt, sigui
governant o des de l’oposició.
La nostra companya Dina Pérez ha decidit renunciar a la seva
acta de regidora per motius personals. Han estat dos anys intensos en els quals ha portat les àrees d’ensenyament, serveis
socials, comunicació, gent gran, sanitat i transparència. Àrees
d’especial sensibilitat en les quals hi ha dedicat molt de temps i
esforç per tal de millorar.
Des de la secció local d’ERC Collbató només podem que fer públic el nostre agraïment pel seu compromís i la seva dedicació
durant aquest temps com a regidora.
En el seu lloc entrarà l’Àlex Samaranch, persona vinculada des
de fa anys al teixit associatiu local, i que fins ara ha desenvolupat
el càrrec de secretari d’organització d’ERC a Collbató. N’estem
segurs que l’Àlex assumirà les noves responsabilitats en el govern municipal amb empenta, compromís i rigor.
Moltes gràcies Dina per la tasca duta a terme, i molta força,
Àlex, per a aquesta nova etapa!.

Deixalles en els nostres oceans, rius plens de residus, ciutats amb aire
irrespirable... Ens sobren motius per a reciclar. Reciclar dóna exemple
de responsabilitat social i cura del medi ambient. Tot i que l’ésser humà
és responsable de produir una gran quantitat de residus, ens resistim a
reciclar amb excuses com que només serveix perquè algú s’enriqueixi,
perjudicant-nos a nosaltres mateixos. Però, en canvi, no ens importa
quins dels fabricants i productors dels productes que consumim, s’enriqueix fent servir materials no reciclables, abusant d’envasats, ... fent que
el producte ens costi més car o perdem en la seva qualitat.
Enumerem 5 raons per les quals ens convé reciclar i fer-ho bé:
• Estalviem energia i lluitem contra el canvi climàtic: Si reciclem, reduïm
la feina d’extracció, transport i elaboració que ens porta a generar menys
CO2 i reduir l’efecte hivernacle.
• Fem servir menys matèries primeres: Estalviem una gran quantitat de
recursos naturals.
• Fabriquem nous productes: Hi ha objectes quotidians que neixen del
reciclatge.
• Creem llocs de feina: El reciclatge necessita d’empreses i persones que
facin la recollida dels materials seleccionats i els classifiquin. Per exemple,
els tetra-brics per fer caixes de sabates ...
• Preservem el medi ambient: Si reciclem, l’industria contamina menys.
També protegim els nostres aqüífers i preservem l’hàbitat natural de
moltes espècies.
A Collbató ho fem prou bé, només falta que el nostre reciclatge sigui
útil. I això passa per fer servir les bosses adients en cada un dels nostres
residus.
Reciclem!! Practica el consum responsable!! Gràcies!!

El model de recollida de residus, a votació

Ple de continuïtat

Ja fa prop d’un any, i per voluntat dels grups polítics que governem
l’ajuntament de Collbató, es va crear la Comissió de residus. S’hi
va poder implicar qualsevol ciutadà i membres dels grups polítics.
La Comissió ha estat un espai de participació per a estudiar, evaluar i proposar les millors opcions. Hem triat avançar en una millor protecció mediambiental en la recollida de residus; és un pas i
n’haurem de donar més.
En breu es portaran a exposició pública i a votacions per part de la
ciutadania les diferents propostes. És voluntat del govern municipal aplicar la proposta que finalment els ciutadants decideixin.
Des del Partit Demòcrata només podem sentir agraiment per tots
els que hi han participat i expresar-ho públicament. Hem pogut
compartir, debatre, discrepar i arribar a acords, en un assumpte
cabdal i que ens afecta en el nostre dia a dia. També un record molt
especial a la Rosa Roig (ACS) amb qui hem compartit reunions, ja
des dels primers abanços del POUM fins als inicis d’aquesta comissió, quan ens va deixar. Segur que estaria molt satisfeta d’on hem
arribat però encara ens exigiria una mica més.
Les reunions han estat ben conduides per la Patricia, tècnica municipal, que hi ha possat paciència i constància, tot el seu saber fer i
tot de coneixements que ens han sigut de gran ajuda. També hi han
participat les tècniques d’ENTORNa3, l’empresa contractada per la
part final del procés participatiu. Unes profesionals que treballen
ràpid i a gran nivell. A totes elles moltes gràcies.
Per acabar només animar-vos a participar a la part final i en les
votacions que es realitzaran en les properes setmanes.

Aquest és el titular que fa referència a l’últim ple celebrat el dia
20 de març. Entenem que quan l’equip de govern parla de continuïtat es refereix al fet que continuen amb la inoperància de la
seva gestió doncs, dels 18 punts que constaven a l’ordre del dia,
només 4 eren propostes d’acord, que s’havien de votar. La resta
dels temes que es duien al Ple eren, o bé donar compte d’acords
presos a la Junta de Govern i decret d’alcaldia, o bé mocions que
vénen de les altes instàncies dels partits polítics i que la majoria
són presentades conjuntament per tots els grups del consistori.
Si analitzem les 4 propostes de resolució que es duien a votació ens trobem amb la modificació de l’ordenança de la piscina, vàrem votar a favor; l’aprovació del protocol d’adhesió
a la xarxa de memòria democràtica del Baix Llobregat, també
vàrem votar a favor; també hi havia l’aprovació dels comptes
generals del 2015, també vàrem votar a favor, recordant que
ara s’hauríem d’estar valorant els del 2016.
El quart punt que s’havia de sotmetre a votació era una reclamació presentada pel nostre grup contra una modificació de
crèdit realitzada el mes de desembre passat, la qual ja havíem
advertit que no era correcta. Evidentment vàrem votar a favor.
D’aquests dos darrers temes la web de l’ajuntament ni en parla.
D’això en diuen transparència. És el tarannà d’aquest equip de
govern. No fer res i dir que és l’oposició qui no els deixa fer.
Per això aquest titular “Ple de continuïtat” és més que adient:
cap nou projecte, cap diàleg amb l’oposició. En resum, fent
d’oposició de l’oposició.
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La Portals 2017

Pedalar per Montserrat amb Purito Rodríguez
Com és tradició, Collbató va ser el punt de sortida i d’arribada de La
Portals, la prova de BTT que va reunir 1.500 ciclistes el cap de setmana de
l’1 i 2 d’abril.

Dedicada enguany al ciclista català Joaquim “Purito” Rodríguez, que va ser un
dels ciclistes de renom que va participar
a la prova, i amb un traçat de 60 quilòmetres, La Portals travessa els quatre portals
d’entrada a Montserrat: Collbató, El Bruc,
Marganell i Monistrol de Montserrat. El
mateix cap de setmana es va celebrar la
Portals Solidària, una pedalada popular
de 10 quilòmetres que va ser una sortida
de caire familiar.
La Portals 2017 té un acord de col·laboració amb l’Associació de Dent (Asdent),
que recull aportacions econòmiques per
poder dedicar a la recerca d’aquesta malaltia minoritària. Un euro de cada inscrit
s’ha donat a aquesta associació. Les inscripcions per La Portals van quedar exhaurides el passat 17 de febrer.

