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CURSA DE L’ALBA I MARATÓ DE MONTSERRAT
AMB TEMPERATURES EXTREMES

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

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

AGENDA
Juny 2017
6, 7, 8, 9 I 12

AULA D’ESTUDI NOCTURNA AL
CASAL DE CULTURA
Accés a partir del tancament de la biblioteca
(20.30 hores) a la sala d’estudi on disposareu
de wifi oberta i un ambient de treball per
l’estudi tranquil.
Condicions d’utilització: Ser major de 16
anys. Caldrà identificar-se amb DNI, per
accedir a la sala. Horari: De 20.30 a 00.00
hores.

13 DIMARTS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“MONTSERRAT DESCONEGUT”
Organitza: Objectivament
A les 18.00 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Accés lliure

16 DIVENDRES

TROBADA AMB COIA VALLS,
AUTORA DE “LES TORRES DEL CEL”
Trobada amb l’autora Coia Valls, que
situa Montserrat i el seu monestir com a
protagonistes del seu llibre “Les Torres del
Cel”
Organitza: Ajuntament
A les 19.00 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Preu: Accés lliure. Si voleu participar
en el club de lectura, us podeu adreçar a
b.collbato@diba.cat

17 DISSABTE

CONCERT FI DE CURS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
A les 11.00 hores
Lloc: Casinet (Pg. Mansuet, s/n)
Organitza: EMMC
Accés lliure
NIT DE L’ESPORT 2017
Vetllada anual del món esportiu de Collbató,
punt de trobada de les entitats i esportistes
del municipi, amb sopar, entrega de premis i
música en directe.
Organitza: Ajuntament
A les 21.00 hores
Lloc: Pista Esportiva Martí Gil (Avda.
Centenari Amadeu Vives)
Preu: Tiquet sopar: 9 euros + 1 euro
solidari (Destinat als refugiats de Síria a
Lesbos (Grècia) en cooperació amb l’entitat
CollbatoDONAlaMA)

19 DILLUNS

TALLER “LA MALETA REFUGIADA”
Activitat solidària adreçada a nens i nenes
d’entre 2-12 anys en col·laboració amb
CollbatoDONAlaMA.
Organitza: Ajuntament

A les 17.30 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)

20 DIMARTS

CONFERÈNCIA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA A CATALUNYA
Dins de les activitats de la Setmana europea
de l’energia sostenible.
Organitza: Ajuntament
A les 19.00 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Accés lliure

23 DIVENDRES

FLAMA DEL CANIGÓ - SANT JOAN
2017
Programa:
20.00 hores. Inici recorregut flama per
Collbató
21.00 hores. Lectura del manifest a la plaça
dels bombers
21.30 hores. Arribada Flama a la plaça dels
bombers i encesa de la foguera
22.00 hores. Sopar popular (Pl. de l’Era)
23.00 hores. Ball
Col·laboren: Club Atletisme Collbató,
Diables Salnitrats, Collbató per a la
Solidaritat, Gegants de Collbató

30 DIVENDRES

SORTIDA AL LICEU (BARCELONA)
La Biblioteca municipal organitza una
visita a la representació de “Don Giovanni”,
de Wolfgang Amadeus Mozart, dins la
programació del Liceu.
Organitza: Biblioteca de Collbató
A les 20.00 hores

EXPOSICIONS
“TÚ TENS LA PARAULA”
Del 15 de juny de 2017 al 21 de juny de 2017
Mostra els diferents elements quotidians
com són la cuina, el bany, el transport,
l’oficina o els espais comuns, identificant
els punts de potencial estalvi energètic.
D’una banda, s’identifiquen els llocs on es
pot ocasionar un malbaratament d’energia
i de l’altra, el visitant obté informació sobre
hàbits energètics saludables.
Lloc: Casal de Cultura
“EL VEHICLE ELÈCTRIC”
Del 16 de juny de 2017 al 20 de juny de 2017
Detalla quins són els principals avantatges
del vehicle elèctric destacant-ne alguns trets
com la seva eficiència energètica, els aspectes
mediambientals o els descomptes existents.
A més, també s’exposen els turismes i les
furgonetes més venuts durant el 2015.
Lloc: Casal de Cultura

Ajuntament

L’

Comença el desplegament
de la fibra òptica a Collbató

empresa Movistar ha
comunicat
l’Ajuntament de Collbató que
la vila forma part del
proper desplegament de la infraestructura de fibra òptica que ha aprovat. De fet, els treballs preliminars
per a la instal·lació del cablejat ja
han començat fa uns dies.
La millora del servei d’internet era
una de les prioritats d’aquest equip
de Govern, que ha organitzat nombroses reunions amb els proveïdors
de serveis i amb les autoritats competents per aconseguir l’arribada de
la fibra òptica a Collbató.
Les llars, prioritàries en la instal·lació
Després dels treballs previs que s’estan fent actualment a Collbató per a
la instal·lació de les línies troncals,
el desplegament de les línies domèstiques de fibra òptica s’iniciarà en

els mesos vinents i es prioritzarà la
instal·lació a les llars.
Aquesta és una de les afirmacions
que va realitzar el representant de
Movistar davant de les Administracions Públiques, Arturo Castro,
a la reunió organitzada per l’Ajuntament amb representants de les
empreses del Polígon de Les Ginesteres. Castro va explicar que Movistar prioritzarà el desplegament
domèstic davant del
desplegament a polígons industrials, com
el de Les Ginesteres.
Així, segons va afirmar, el polígon podria
disposar de fibra òptica de sis mesos a un
any i mig després del
desplegament a la població. A la reunió, el
representant de Movistar va presentar

altres solucions de connectivitat
a les empreses i va respondre les
preguntes dels assistents. Castro va
confirmar que, en l’àmbit domèstic,
l’empresa té previst el desplegament
a 2.200 unitats d’habitatge, és a dir,
a tot Collbató.
A la reunió van participar l’alcalde,
Miquel Solà, i els tinents d’alcalde
Josep Estradé i M. Teresa Casanovas.

Miquel Solà

Josep Estradé

Maria Teresa Casanovas

Àlex Samaranch

Jordi Riera

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

Segon Tinent
d’Alcalde.
Regidor d’acció
territorial i mobilitat.

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

Regidor d’Educació,
Benestar Social,
Sanitat, Comunicació i
Transparència.

Regidor d’Esports,
Joventut i Gent
Gran.

estradecj@collbato.cat

casanovasam@collbato.cat

samaranchja@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)

Oriol Castells
(Socialistes de
Collbató)

rierahj@collbato.cat

Jordi Serra

(Regidor no
adscrit)
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Infraestructures

Les obres de renovació de la xarxa d’aigua i
d’ampliació de voreres, a punt de finalitzar
Les obres iniciades el mes de maig per a la renovació integral de la xarxa de
subministrament d’aigua als llocs on es produïen més incidències estan ja
finalitzant.

A

l Passeig Mansuet i al carrer
Parellades s’han instal·lat canonades de la millor qualitat
i amb una capacitat superior a les anteriors. Aprofitant les obres,
s’ha ampliat la vorera al Passeig Mansuet, fins als 2,2 metres, com indica la llei
d’accessibilitat. Així mateix, s’han installat 7 lluminàries led, per donar resposta
a dues velles peticions dels veïns.

i de millorar l’enllumenat públic prioritzant les zones que no en tenen.
Les obres s’engloben en el pla d’inversions a la xarxa d’aigua pels anys 2017 i
2018 que, a més de renovar canonades,
contempla la posada en servei de pous
abandonats i de noves captacions, la
sectorització de la xarxa i la telelectura

de comptadors, per detectar incidències
de forma més eficient. D’aquesta manera, es podran reduir les pèrdues d’aigua
subministrada i aprofitar els recursos del
municipi, incrementant el percentatge
d’aigua provinent dels pous. Gràcies a
la reducció de l’aigua que s’ha d’adquirir, s’alliberaran recursos per invertir en
més accions de millora de la xarxa.

Actualment s’està treballant per finalitzar la renovació integral de la canonada de subministrament a l’avinguda del
Centenari, entre el passeig de la Generalitat i l’A-2. En aquest cas també se substitueix la canonada antiga, que produïa
moltes incidències, per una de la millor
qualitat i amb més capacitat.
Reinvertir els guanys en la millora
de la xarxa
Amb aquestes obres l’ajuntament vol
acomplir el compromís de reinvertir els
guanys derivats del servei de l’aigua en
actuacions destinades a millorar la xarxa

La piscina municipal obre el 12 de juny i manté preus

L

a piscina municipal de Collbató
obre portes dilluns 12 de juny
amb els mateixos horaris
ampliats que ja va instaurar
l’any anterior i amb els mateixos preus, tant pel que fa
als abonaments de temporada i mensual com a les entrades de dia i a les activitats,
com els cursets i l’Aquagym.
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També es manté la Piscina
de Nit, els divendres de juliol i agost.

deu consultar en el tríptic
informatiu que trobareu a
www.collbato.cat.

Com a novetat, aquest
any, els majors de 60 anys
es podran acollir als preus
reduïts dels abonaments
per a jubilats. S’ofereixen
bonificacions en abonaments i en cursets de natació i aquagym, que po-

Podeu adquirir els abonaments a la piscina de
Collbató, a partir del dia
d’obertura, el dilluns 12 de
juny. Si necessiteu cap aclariment, us podeu adreçar
a l’Ajuntament, al telèfon
93 777 01 00.

Ajuntament

El ple dóna compte de l’acció de govern i
tracta una moció sobre l’Escola Mansuet
El ple ordinari celebrat el 22 de maig va donar compte dels decrets d’alcaldia
i dels acords de la junta de govern. També va presentar la participació de
l’Ajuntament en la nova fundació privada per la integració laboral i, arran de
la presentació, per part del grup Socialistes de Collbató, d’una moció sobre
l’Escola Mansuet, va debatre la possibilitat de consensuar un redactat conjunt
que finalment no es va assolir.

E

ntre els acords de la junta de
govern, es van presentar diverses contractacions, com
una educadora social, la renovació dels auxiliars de biblioteca i la
contractació de dues persones durant
sis mesos, com a part del pla per al foment de l’ocupació. Respecte a aquest
tema, la regidora Ana Úbeda va demanar que s’informi del cost que representen aquestes contractacions, així com la
partida a la qual s’imputaran.

El ple va aprovar una sèrie de nomenaments. Jordi Riera va ser designat
membre integrant de la Comissió Especial de Comptes i Alexandre Samaranch,
representant del ple de l’Ajuntament al
Consell Escolar Municipal i als consells
escolars de l’Institut de Secundària – SI
Collbató, de les escoles La Salut i Mansuet, de la llar municipal d’infants l’Abellerol i al Consell de Participació del
Centre del Taller Ocupacional de Can
Comelles.

La proposta d’aprovació de modificació
del crèdit número 7/2017 de suplement
del crèdit finançat amb incorporació de
romanent lliure – despeses compromeses any 2016, per donar resposta a temes
com el pla director de residus, l’aigua,
el sistema de vigilància i l’ampliació del
parc de bombers, va rebre l’abstenció del
grup socialista i el vot negatiu del regidor
Jordi Serra. La regidora socialista Ana
Úbeda va demanar que es parlés amb
anterioritat d’aquests temes i va destacar
que, si no es fa així, votaran en contra en
la pròxima ocasió. L’alcalde Miquel Solà
va respondre que el govern ja l’havia informat d’aquests temes en una reunió
celebrada a l’Ajuntament.

A continuació es va debatre la moció
presentada pel grup municipal dels Socialistes de Collbató referent a l’Escola
Mansuet en què es volia donar compte
de la desestimació del recurs d’apel·lació
presentat per un grup de pares contra
l’arxivament de la causa contra la direcció de l’escola i la presidenta de l’AMPA
i es demanava que la revista Collbató Informa donés compte de la mateixa i es
reconegués la tasca de l’escola.

Tot seguit es va presentar la dissolució
de la Fundació Privada per la Integració
laboral de persones d’Abrera, Collbató,
Esparreguera, Olesa de Montserrat i
Sant Esteve Sesrovires i la participació
de l’Ajuntament de Collbató a la nova
Fundació Privada, així com l’aprovació
del contracte programa. Els regidors de
totes les formacions van votar a favor,
excepte el regidor Jordi Serra, que va
votar en contra perquè considerava que
s’havia d’haver parlat del tema amb ell
amb anterioritat.

El regidor Alexandre Samaranch va respondre que hauria estat bé consensuar la
moció entre tots els grups i va demanar
un canvi de redacció en els fonaments de
la moció, per treure una referència que
apuntava que alguns membres del partit
ERC havien pres partit en el conflicte.
El regidor Josep Estradé va afirmar que
no entenia l’exposició de fets de la moció i va coincidir en demanar la retirada
de la moció socialista i el redactat d’una
nova moció conjunta.
La regidora M. Teresa Casanovas va
explicitar que la interlocutòria no havia
resolt el conflicte i que, personalment, la
molestava que es volgués destacar la feina realitzada per una escola quan s’hau-

ria de reconèixer la de tots els centres
educatius de Collbató.
Es va demanar un recés per intentar
consensuar una moció conjunta. Però,
no es va arribar a cap acord, ja que el
grup socialista no va voler eliminar la
menció a ERC. Així doncs, es va sotmetre a votació la moció inicial, que va ser
aprovada amb els vots a favor del grup
socialista i del regidor no adscrit Jordi
Serra i els vots en contra de la resta de
regidors.
Per finalitzar la sessió es va obrir el torn
de precs i preguntes. La regidora Concepció Alsina va demanar la creació
d’una comissió de redacció de la revista
Collbató Informa, ja que el grup socialista no estava d’acord amb el redactat
d’algunes informacions aparegudes al
mitjà. El regidor Alexandre Samaranch
li va respondre que estudiarà la seva
proposta.
Respecte a l’arribada d’internet a Collbató, es va confirmar que el projecte fa
referència a 2.200 unitats urbanístiques,
és a dir, a tota la població. D’altres temes
van ser les càmeres de lectura de matrícules al carrer Muntanya, la instal·lació
de tanques al voltant de la pista poliesportiva i la substitució del seu ferm, el
temps de resposta a les instàncies i l’eliminació de la divisió dins del supermercat Bonpreu.
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Medi Ambient

Descobrint el camí de Les Obagues
Una sortida per conèixer la natura i les creacions
de l’home a la zona del Rubió, caminant pel
recentment recuperat camí de Les Obagues.

E

l Patronat de la Muntanya
de Montserrat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Collbató, v organitzat, amb
motiu del dia Europeu dels Parcs Naturals, una sortida guiada apta per a tots els
públics per la zona meridional del massís
de Montserrat, i més concretament per
la serra de Rubió, el dissabte 27 de maig.
La sortida tenia com a objectius la divulgació i la posada en valor dels diferents
elements naturals i que han estat construïts per les persones, així com l’explicació dels diferents projectes i treballs
duts a terme en aquesta serra durant els
darrers mesos.
Els bombers GRAF de la Generalitat de
Catalunya van explicar les diverses actuacions realitzades amb motiu del projecte Life, com són les cremes controlades
realitzades al vessant Sud de la serra de
Rubió.
Lidia Quevedo, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Esparreguera,

membre del CREAF i presidenta de
l’Associació de Propietaris Forestals dels
Entorns de Montserrat, va explicar les
diferents feines d’estassada i reducció de
combustible realitzades en tota la vall de
La Salut.
Joan Soler, jove i prolífic geògraf olesà,
autor de 6 llibres relacionats amb l’excursionisme i el patrimoni, així com
col·laborador en diverses exposicions
sobre incendis i pedra seca, va mostrar,
de manera amena i didàctica, la geologia
del Montserrat sud així com de les serres

adjacents i la importància de la incorporació d’aquesta zona dins del Geoparc.
Ivan Fernàndez, alma mater dels Amics
del Dall, col·lectiu local dedicat a la recuperació del patrimoni rural i forestal,
va guiar els assistents pels camins de la
serra i va explicar les curiositats naturals
de la zona i les creades pels humans, fent
especial èmfasi en la tècnica de la pedra
seca i en el recentment recuperat camí de
les Obagues.

Prevenció d’incendis
El municipi de Collbató està qualificat d’alt risc d’incendis forestals. Per
això, es treballa en diferents línies d’actuació per evitar que es produeixin.

D

iferents Administracions, com el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat realitzen
actuacions al medi natural. L’Ajuntament
executa els treballs de i manteniment de les
franges de protecció al voltant de les zones urbanitzades
del municipi. D’aquesta manera, en cas d’incendi ofereixen un espai de baixa combustibilitat que permetria disminuir la intensitat del foc i facilitar les tasques d’extinció.
Durant el mes de maig, l’Ajuntament va iniciar el PLANET, recordant als propietaris de les parcel·les no edificades en sòl urbà que han de mantenir la vegetació en bones
condicions de seguretat: cal desbrossar herbes i matolls,
aclarir arbustos i, en relació als pins existents, esporgar
branques baixes i si cal, tallar-los amb l’objectiu d’evitar
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la continuïtat horitzontal de les capçades. Al mes de juny
es realitzaran les corresponents inspeccions i, si s’escau,
s’iniciaran expedients sancionadors als propietaris que no
hagin fet els treballs de manteniment en les seves parcel·les.
D’altra banda l’Ajuntament realitzarà els treballs de manteniment de les franges de protecció contra incendis en
les zones urbanitzades. Des de l’any 2015 es va introduir
un ramat de cabres per a fer el manteniment de les herbes i arbustos de la franja del Nucli antic, i aquests anys
els treballs del ramat s’estendran també a les franges de
La Fumada i Can Dalmases. Així que, recorda, si veus un
ramat de cabres a Collbató, està treballant per garantir la
teva seguretat en cas d’un incendi forestal

Actualitat

Albert Blancafort,
medalla d’or al Mèrit Europeu
El mestre orguener Albert Blancafort va rebre, de mans de la presidenta de
la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, la medalla d’or al Mèrit Europeu.
Blancafort, integrant d’una nissaga de mestres orgueners, és veí de
Collbató, on té el seu taller d’orgues, reconegut internacionalment.

E

l lliurament de la medalla,
impulsat per la Fondation
du Mérite Européen, es va
celebrar al Palau Güell de
Barcelona, el 17 de maig. L’actual
orgue d’aquest edifici construït per
Gaudí és obra de Blancafort. Està situat al saló central, a quinze metres
d’alçada i va ser inaugurat, amb un
concert, el 16 d’abril de 2012. Per
construir-lo, Albert Blancafort va
aprofitar els tubs de fusta de l’orgue original del Palau, d’entre 1887
i 1890.
Aquesta distinció, impulsada per
la Fondation du Mérite Européen,
amb seu a Luxemburg, premia a ciutadans que a través de la seva obra
posen en relleu els valors europeus,
en aquest cas, vivificar un ofici molt
arrelat a la història europea, la continuació d’una tradició familiar amb
quatre generacions dedicades a la
creació musical i també els esforços
en renovar l’ofici amb la investigació
i incorporació de noves tecnologies
en les seves obres i projectes. Aquest
premi s’ha entregat a polítics, ciutadans o artistes innovadors com el
cuiner Ferran Adrià.
La cerimònia es va celebrar el dimecres 17 de maig al Palau Güell
de Barcelona, amb la presència de
cinquanta convidats, (l’aforament
de la sala) encapçalats per Mercè
Conesa, presidenta de la Diputació
de Barcelona, càrrecs dels Departaments de Cultura i Comerç de la
Generalitat de Catalunya i representants de diverses entitats com
l’ESMUC, l’ACO, i dels principals
instruments relacionats amb Albert
Blancafort, com La Sagrada Família,

la Catedral de Barcelona i la Basílica de
Montserrat.
L’acte va comptar amb les interpretacions a l’orgue de Juan de la Rubia,
organista de la Sagrada Família, amb
obres de Lemmens, Bach i una improvisació sobre l’himne d’Europa. També
va sonar un fragment creat per Santi
Vilanova, que a través d’un ordinador i
el protocol MIDI fa sonar l’orgue, peça
que forma part d’un espectacle amb
projeccions de mapping a la cúpula
parabòlica de Gaudí, que properament
s’estrenarà.
Després del discurs d’agraïment per
part de Blancafort, Mercè Conesa va
destacar el valor de recuperar els oficis i d’adaptar-los al segle XXI, ja que
«segueixen sent imprescindibles a la

nostra societat, a la nostra cultura».
Albert Blancafort (Barcelona, 1964)
dóna continuïtat a la nissaga de músics
i orgueners i, des del 2014, és acadèmic
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. L’any 2015 va
rebre el Premi Nacional d’Artesania de
la Generalitat. També és el responsable de la restauració o construcció de
nombrosos orgues de diversos països,
entre les quals destaquen orgues majors com els de l’Auditori de Tenerife,
el de la basílica de Montserrat i el de la
Sagrada Família.
Per fer costat al mestre orguener en
aquest dia tan assenyalat, una delegació
de Collbató, amb l’alcalde Miquel Solà
i la regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas, han assistit a la cerimònia de
lliurament.
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Actualitat

Gas Natural inicia l’enviament
de cartes per preparar el
canvi de subministrament

L

’empresa Gas Natural
va iniciar, a principis
de maig, l’enviament
de cartes per començar el procés per preparar el
canvi al nou subministrament,
de propà a gas natural.

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.

Un cop contactats els clients,
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.

Abans de la transformació de
la instal·lació, el client haurà de
triar quina comercialitzadora
vol que li subministri 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 subministradora que hagi triat el client la que
emetrà les següents factures.

Els 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

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.
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Actes de vandalisme
a Collbató
Darrerament s’ha detectat un increment dels actes de vandalisme a diverses instal·lacions de la
vila, com el racó d’en Ponis, la pista coberta Martí
Gil, el camp de futbol, la zona esportiva del bosquet i al voltant de la tirolina, entre altres.
Les pintades i les instal·lacions trencades degraden el paisatge urbà i dificulten gaudir de la
nostra població. Cada cop que es fa malbé una
instal·lació, ens empobrim una miqueta més.
Apel·lem, doncs, a la responsabilitat individual
per respectar i tenir cura de la nostra vila. A més,
l’Ajuntament exercirà les accions necessàries que
assegurin la bona conservació del mobiliari urbà
per lluitar contra el vandalisme a Collbató.

Cultura

El diputat Juanjo Puigcorbé visita els
equipaments culturals de Collbató
Juanjo Puigcorbé, diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona,
va visitar el 4 de maig els equipaments culturals de Collbató, acompanyat de
l’alcalde, Miquel Solà, i de la regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas.

P

el que fa als equipaments
municipals, Puigcorbé
va visitar la col·lecció del
Museu de les Coses del
Poble, el Casal de Cultura, el Casinet i el Molí de l’Oli. El diputat de
Cultura també va poder conèixer
el Taller d’Orgues Blancafort, on
es va reunir amb el mestre orguener Albert Blancafort, i la Fundació
Rogent.
La visita va incloure una passejada
pels principals punt d’interès turístic, com l’Arc d’en Bros i el Mirador
de La Salut que li va permetre ferse una idea de conjunt, identificar
oportunitats i establir actuacions
que potenciïn la dimensió cultural
de la vila.

Josep Puigbó i Dolors Bramon omplen
el Casal de saviesa

E

l periodista Josep
Puigbó, conductor dels programes “(S)avis”, i
“El dia de demà” i l’especialista en semítica i estudis
àrabs Dolors Bramon van
presentar el 19 de maig,
al Casal de Cultura, el llibre “(S)avis, el compromís
d’una generació”, de l’editorial Meteora, davant una
sala d’actes plena, àvida de
sentir les seves reflexions.
En l’acte, presentat per la
regidora de Cultura, M.
Teresa Casanovas, també
va participar l’editora del

llibre, M. Dolors Sàrries.
Tant el periodista com l’experta van oferir reflexions
plenes d’humanitat sobre
l’evolució de la societat i la
cultura i sobre els problemes que afronta de cara al
futur. Entre ells, tal com va
comentar la Dolors Bramon, els apriorismes sobre
què és l’Islam.
L’audiència va escoltar amb
molt d’interès les reflexions
i va departir amb els convidats un cop finalitzada la
presentació i la signatura
de llibres.
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Cultura

“Aquí no paga ni déu”, una
sàtira plenament actual

L’

Agrupació Teatral La Forja va presentar, el 20
i el 21 de maig, l’obra “Aquí no paga ni déu”, la
sàtira teatral del premi Nobel Dario Fo, una obra
trepidant que se’n riu de la crisi i de les retallades
socials, representada per l’Agrupació Teatral La Forja.
L’obra, que funciona per acumulació, ofereix una hilaritat en
progressiu augment que anava provocant cada vegada més
atacs de riure entre l’audiència que va omplir el Casinet.

Setmana Gran per
als més grans
La gent gran de Collbató va poder gaudir, del 8 al 13 de
maig, d’un bon nombre d’activitats esportives, culturals i lúdiques.
Activitats esportives al Casinet amb menjar saludable, per evidenciar com és d’important la dieta i l’exercici físic per mantenir-se en forma, caminades per l’entorn de Collbató, sortida a
Tarragona, activitats com campionats de botxes i de dòmino, i
una xerrada sobre podologia. Un munt d’activitats esportives,
culturals i lúdiques per a la gent gran de Collbató.
La Setmana Gran va finalitzar amb el sopar de gala que es va
celebrar al Casinet. Allà, l’alcalde de Collbató, Miquel Solà, i el
regidor d’Esports, Joventut i Gent Gran, Jordi Serra, van lliurar
els premis i diplomes als participants.
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Educació

L’Escola Mansuet guanya el premi Baldiri Reixach
L’Escola Mansuet, de Collbató, ha guanyat el premi Baldiri Reixach en la
XXXIXa edició i en la categoria de “projecte global d’escola”, per la seva
qualitat pedagògica, el compromís amb la llengua catalana, i per ser una
escola innovadora, inclusiva i integradora.

L’

acte del lliurament de
la XXXIXa edició dels
premis Baldiri Reixac
va tenir lloc el passat 24
de maig al Palau de Pedralbes amb la
presència de la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz.
El jurat va destacar l’escola Mansuet
per ser un model d’innovació integral
i d’arrelament a les tradicions; una
escola catalana en llengua i continguts que en la seva curta vida ha estat innovadora i s’ha arrelat al poble,
treballa amb gran participació de les
famílies i ha sabut crear un ambient
d’ordre, treball i respecte entre els
alumnes.
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La seva aposta ha estat el treball per
racons i projectes, les noves tecnologies, les activitats plàstiques i la promoció i l’ús de l’anglès, sense deixar
de banda l´ús vehicular de la llengua
catalana i les tradicions arrelades al
país i al poble de Collbató.
L’escola promou la lectura
expressiva treballada a cada
aula en les tres llengües del
currículum. També destaca per la dinamització
de l’autonomia personal i
l’educació en valors en tots
els cursos.
El premi, que compta amb
una dotació de 4.000 eu-

ros, va ser recollit per la directora del
centre, Loreto Pérez, la cap d’Estudis
Laura Prat i l’Anna Grabalosa, mestra de Primària, acompanyades per la
inspectora d’Educació i una representació de mestres de l’escola.

Actualitat

A.E. Dokai celebra el XI
Torneig de Karate Vila
de Collbató

L’

A.E. Dokai va celebrar, a l’escola Mansuet el 27 de
maig, el XI Torneig de Karate Vila de Collbató,
que va comptar amb la participació dels clubs Fuji
(L’Hospitalet), KKiGSAB (Sant Andreu de la Barca) i Kushin Khar (Barcelona).
El torneig va ser en modalitat de kata individuals i es va fer una
demostració de kata per equips. Els guardons van ser lliurats
per la direcció de l’agrupació esportiva juntament amb la M.
Teresa Casanovas, segona tinent d’alcalde, en representació de
l’Ajuntament de Collbató.
Participants i famílies van gaudir d’una jornada que va ser una
celebració de l’esport, l’esforç, la concentració i la vida saludable.

Defensa’t del
mosquit tigre!
Com cada any, a l’estiu tenim
un veí incòmode: el mosquit
tigre. Per lluitar contra ell,
des dels serveis de Medi
Ambient de l’Ajuntament
fem un seguiment de la seva
presència als embornals.
Per lluitar contra el mosquit tigre, a Collbató
realitzem una sèrie de tres controls als embornals dels arbres durant l’època de reproducció
d’aquest insecte i, si detectem la seva presència, fem un tractament per a la seva eradicació.
A més aquest any amb el suport de la Diputació de Barcelona, des del Servei de Control de
Mosquits (SCM) del Consell Comarcal del Baix
Llobregat estan fent un estudi tècnic en l’àmbit
municipal per conèixer millor la distribució i
àrea d’influència del mosquit tigre i així determinar el millor control, seguiment i tractament
per lluitar contra ell.
La prevenció és el millor mètode per al control
d’aquest mosquit. La gran majoria de focus de reproducció del mosquit tigre es troben a les propietats privades. Els punts d’aigua són favorables
per a la posta d’ous i el creixement de les seves
larves aquàtiques. Si vols evitar la seva proliferació, elimina tots els punts d’aigua del teu jardí,
terrassa o pati, com poden ser plats a sota dels
testos, galledes, regadores, pneumàtics, bidons,
piscines amb poca aigua. És molt important la
identificació i la supressió dels punts de proliferació del mosquit a la propietat privada, ja que
l’absència d’acció preventiva pot comportar molèsties per a tota la població.
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Conèixer com finançar alternativament l’empresa
El taller “Finançament alternatiu: complementa el teu finançament bancari”, que
es va fer el 10 de maig al Casal de Cultura va mostrar les diverses possibilitats
de finançament alternatiu per a empreses i emprenedors, com el crowfunding o
el crowlending.
Després de la benvinguda als assistents
per part de Manela Delgado, de l’àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Collbató, la consultora de Finança-

ment Internacional d’ACCIÓ Marta
Navarro ha explicat les opcions financeres alternatives i complementàries a
la banca, les fórmules per diversificar

el mix de finançament i fórmules com
el crowlending o l’invoice trading, que
ajuden a finançar els projectes empresarials. A la sessió també ha presentat el
Catàleg de finançament alternatiu, amb
més de 80 solucions per finançar l’empresa, ha analitzat individualment els
projectes i ha presentat diferents instruments en funció de les necessitats.
ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de
Catalunya, especialitzada en el foment
de la innovació i la internacionalització
empresarial i compta amb una xarxa de
39 oficines arreu del món.

Setmana de l’energia
L’Ajuntament de Collbató s’ha adherit a la Setmana de l’Energia 2017 que se
celebra enguany del 19 al 25 de juny, coincidint amb la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible.
La Setmana de l’Energia és una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l’estalvi i
l’eficiència energètica.
Amb el suport de l’ICAEN i de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament organitzarà dues exposicions i una xerrada
al Casal de Cultura. Per una banda, “Tu

tens la paraula”, del 16 al 21 de juny, una
mostra participativa que convida a reflexionar sobre les possibilitats d’estalvi
energètic a la llar; i l’exposició “El vehicle elèctric”, del 16 al 20 de juny, en què
s’expliquen els principals avantatges del
vehicle elèctric, tot destacant-ne alguns
trets com la seva eficiència energètica,

els aspectes mediambientals o els descomptes existents. Per últim, el dia 20
de juny a les 19 hores tindrà lloc la Conferència sobre la transició energètica a
Catalunya, en la que es dóna a conèixer
els principals eixos de la transició energètica que Catalunya està duent a terme, on el ciutadà n’és la peça clau.

Taller per a nens i nenes i xerrada de l’Escola
de Pares per un bon ús de la tecnologia
El 16 de maig, dins del cicle de xerrades
Escola de Pares, es va fer una doble activitat, un taller adreçat a nens i nenes a
partir dels 6 anys i una xerrada de l’Escola de Pares per fer un bon ús de les
noves tecnologies.
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Així, a partir de les 17 hores, a la Biblioteca del Casal de Cultura de Collbató,
els nens i nenes a partir de 6 anys van
poder conèixer com interactuar amb les
noves tecnologies de manera creativa i
positiva per al seu desenvolupament.

Pel que fa als pares, de 18 a 19.30 hores, a la Sala d’Actes del Casal es va fer la
xerrada “Ús segur de les TIC en infants
i adolescents” per donar eines que facilitin abordar els riscos d’aquests nous
mitjans d’interacció amb el món.
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Entitats

CollbatoDONAlaMA, el compromís dels
joves envers les persones refugiades
És l’associació més jove de Collbató i, també, conformada per joves.
CollbatoDONAlaMA, un grup creat per millorar les condicions de les persones
refugiades, es van presentar públicament el 29 de maig en el Casal de Cultura.

C

inc joves de Collbató, Eudald García, Saúl de la
Cruz, Mar García, Marina de la Cruz i Gisela
Castro, són el grup inicial que conforma aquesta
entitat, nascuda fruit de la conscienciació arran
d’unes estades de treball al camp de refugiat de Ritsona, a
Grècia, un campament en mig del no-res, on les persones
que han fugit no tenen cap solució de futur.
Eudald García i Saúl de la Cruz, que van conèixer de primera mà les vivències de les persones refugiades a les seves
estades de col·laboració a Ritsona, van decidir, després de
tornar a Collbató, que calia fer alguna cosa per seguir ajudant-los i per conscienciar a la gent d’aquí. Així, amb els
seus amics, van decidir-se a crear l’associació.
Volen oferir ajuda amb activitats lúdico-esportives per
aconseguir que les persones refugiades puguin millorar el
seu estat anímic. Per a l’obtenció de finançament, ja han
iniciat una sèrie d’activitats a la vila, com una caminada, un
taller familiar i un sopar solidari.
L’acte de presentació, celebrat el 29 de maig, al Casal de
Cultura, va omplir la sala d’actes i va ser presentat pel regidor de Benestar Social, Alexandre Samaranch L’Escola
Municipal de Música de Collbató i el seu cor d’adults van
col·laborar per omplir d’emotivitat l’acte.
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ACTIVITATS PREVISTES
08/06/2017 · 18 hores.
Activitat amb Objectivament. Casal de Cultura
10/06/2017 · 9 hores.
Caminada pel camí de la serra dels Gatells.
Plaça de l’Ajuntament
18/06/2017 · 9 hores.
Activitat solidària al mercat. Mercat Municipal
19/06/2017 · 17.30 hores.
Taller familiar. Biblioteca de Collbató
15/07/2017
Sopar solidari, activitats i presentació del voluntariat
a l’agost. Plaça de l’Era

COLLBATODONALAMA
President: Eudald García
Vicepresident: Saúl de la Cruz
Secretària: Gisela Castro
Vocal: Marina de la Cruz
Tresorera: Mar García
Web: https://collbatodonalama.wordpress.com
Correu-e: collbatodonalama@gmail.com
Facebook: Collbatodonalama Associació
Instagram: collbatodonalama_associacio

Economia

La millora de les infraestructures i el conveni
amb Martorell centren la II Trobada d’Empresaris
La II Trobada d’Empresaris de Collbató, celebrada l’1 de juny al Casal de
Cultura, va presentar al teixit empresarial de Collbató les actuacions de l’àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament per millorar les condicions per a la
implantació i el desenvolupament de l’activitat econòmica a la vila.

A

l’acte van participar Sandra
Alarcón i Raquel Moya, de
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Martorell, per explicar els serveis que poden
oferir als empresaris i emprenedors de
Collbató, i Xavier Mas, membre de la
Junta Directiva de Pimec Catalunya i
de la Comissió Executiva de Pimec Baix
Llobregat, que va presentar els serveis
de la seva associació.
L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, va
explicar les accions dutes a terme pel
consistori de cara a millorar les infraestructures de Collbató, com ara el procés d’implantació de la fibra òptica a la
població.
Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, M. Teresa Casanovas, va donar compte de la subvenció
concedida per la Diputació de Barcelona per cofinançar, amb l’Ajuntament, la
millora de les instal·lacions (enllumenat
i senyalització) del Polígon Les Ginesteres, aprovada aquest mes de maig. Amb
respecte a la connectivitat, la regidora

va explicar la recent reunió dels empresaris del polígon amb Movistar per
oferir-los solucions. També va enumerar les accions que ha dut a terme la seva
àrea des de l’anterior reunió, celebrada
fa sis mesos. Entre elles, la creació d’una
base de dades i l’anàlisi de l’estatus del
teixit empresarial. A partir d’aquesta
informació, s’han pogut identificar 132
empreses al municipi i 15 al polígon,
comptant autònoms i tot tipus de so-

cietats. Totes elles generen 422 jocs de
treball directes.
Altres accions dutes a terme han estat la
creació del butlletí d’informacions d’interès per a empresaris i emprenedors,
del qual s’han fet quatre edicions mensuals amb 136 subscriptors; i la promoció de cursos i tallers per empreses
i emprenedors.
Per part de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Martorell, la tècnica
d’empresa i suport a l’emprenedoria,
Sandra Alarcón, i la tècnica de prospecció i d’empreses i comunicació, Raquel
Moya, van presentar tots els serveis que
ofereixen al Molí Empresa de Martorell, dels quals es poden beneficiar els
empresaris i emprenedors de la vila,
gràcies al conveni signat recentment
entre els Ajuntaments de Martorell i
Collbató.
Després de la presentació de Pimec Baix
Llobregat per part de Xavier Mas i el
torn de preguntes, la jornada va finalitzar amb un aperitiu per fomentar el diàleg entre els representants municipals i
d’entitats i les persones assistents.
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Cultura

La baixada de la Flama del Canigó obrirà les
celebracions de la revetlla de Sant Joan

C

ollbató iniciarà les festivitats de la revetlla de Sant
Joan amb la baixada de la
Flama del Canigó, el 23 de

juny, que arribarà a la plaça de l’Ajuntament a les 20 hores, per recórrer el
poble, gràcies a la participació dels
nens i les nenes de la vila.

A l’esplanada dels bombers es llegirà
el manifest i s’esperarà l’arribada de
la flama, aproximadament a les 21.30
hores. Llavors es farà la rebuda institucional, amb la col·laboració dels
Gegants de Collbató. A continuació,
els Diables Salnitrats celebraran l’arribada amb un espectacle i s’encendrà
la foguera.
Les celebracions continuaran a la plaça de l’Era, on, a partir de les 20 hores
es farà el sopar solidari de la revetlla
de Sant Joan, organitzat per l’Associació Collbató per a la Solidaritat. El
tiquet, de 12 euros, els podeu adquirir
a la Farmàcia, al Paperam i a la Fonda
o el podeu reservar per Whatsapp al
685 118 282.

Participa en el I Certamen de relats curts

Amadeu Vives!

Com a part de les activitats per retre homenatge al mestre collbatoní,
l’Ajuntament presenta el I Certamen de relats curts Amadeu Vives, obert a tres
categories: jove, jove+ i adult.

L

a temàtica del relat és totalment lliure. Pot participar
qualsevol persona, a partir
dels 12 anys, en aquestes categories: jove (de 12 a 14 anys), jove+
(de 15 a 16 anys) i adult, a partir dels
16 anys. L’obra ha de ser un relat inèdit escrit en català. El text s’ha de presentar amb aquest format: lletra Arial
cos 12, a doble espai, en fulls DIN A4
a una cara. L’extensió ha de ser d’1 a 3
pàgines, en les categories jove i jove+,
i de 3 a 10 pàgines, en la categoria
adult.
El relat s’ha de presentar en sobre
tancat, on ha de constar, a l’exterior,
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“Certamen de relats curts Amadeu
Vives”, títol del relat i un pseudònim.
A l’interior, ha de ser el relat, i un sobre tancat amb el nom de l’autor a autora, el DNI, adreça, telèfon de contacte, correu electrònic i pseudònim.
El termini d’acceptació d’originals és
fins al 16 d’octubre.
Els relats es poden lliurar al Casal de
Cultura/Biblioteca de Collbató (passeig Mansuet, 9), de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de 16 a 20.30
hores. Els guanyadors rebran els
guardons durant la celebració del Festival de Músiques Amadeu Vives, que
se celebrarà del 17 al 19 de novembre.

Economia

Cens dels espais buits,
els locals comercials i de serveis
Tècnics de la Diputació han iniciat aquests dies els treballs per fer el
cens d’espais buits i en desús de Collbató i el cens comercial i de serveis.
Aquesta feina pretén fer un inventari
d’activitats comercial i de serveis situats en planta baixa o en el seu defecte,
els locals que hi puguin acollir.
Aquesta base de dades es vincularà
a través del GIA i addicionalment
s’oferirà un mòdul visualitzador de la
cartografia del municipi a través del

SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) on es podrà consultar
i treballar amb els resultats del cens.
La base de dades recollirà la següent
informació dels negocis: codi d’activitat
de l’establiment, adreça i nom, classificació de l’activitat, georeferenciació, fotografia de l’establiment i metres lineals

de façana. Dels espais buits també es recollirà la informació per disposar d’una
fotografia exacta per dissenyar estratègies de dinamització, tenint en compte
la peculiaritat del mateix municipi.
El cost d’aquest treball està finançat en
la seva totalitat per la Diputació i té una
durada aproximada d’entre 6 i10 mesos.
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Participació

Collbató tria la recollida porta a porta de totes
les fraccions, amb un 56% del total de vots
310 llars han emès el seu vot, una participació molt
superior a l’habitual en aquests processos

3

10 llars del municipi han votat
en el procés participatiu engegat
per l’Ajuntament de Collbató,
que s’ha desenvolupat entre el
22 d’abril i fins al 28 de maig. Per tant,
aproximadament un 15,5% de totes les
llars i activitats econòmiques han escollit
una de les tres propostes pel nou model
de recollida de residus, treballades amb la
Comissió de Residus del Consell municipal de Medi Ambient. El percentatge de
participació aconseguit és molt superior
als que acostumen a registrar aquests
processos (entre el 5 i el 10%).
D’aquests 310 vots emesos, un 56% ho
han fet digitalment a través de la pàgina web www.collbato.participem.cat
mentre que un 44% ho han fet de manera presencial mitjançant els punts de
votació habilitats a l’OAC, al Casal de
Cultura, els punts informatius o a les escoles La Salut i Mansuet, aprofitant les
entrades i sortides.
La proposta 1, que estableix una recollida
porta a porta nocturna de totes les fraccions i la recollida de vidre porta a porta
de matí, ha resultat guanyadora amb un
56% dels vots. Durant el procés també
s’han recollit comentaris i propostes al
respecte, que es tindran en compte en el
moment de dissenyar el nou servei.
La segona proposta, que establia una
recollida porta a porta nocturna de totes les fraccions i la recollida de vidre
en contenidor, ha rebut un 12% dels
vots. Finalment, la tercera proposta,
que establia una recollida porta a porta
de dia de la fracció orgànica i la resta i
la recollida en contenidors dels envasos, paper-cartró i vidre, ha obtingut
un 21% dels vots. En total hi ha hagut
33 vots nuls, degut a la manca de dades, repeticions o perquè no es votava cap de les tres opcions proposades.
Amb l’objectiu de fer arribar la informació al màxim de veïns i veïnes de Collbató es van realitzar dues sessions informatives, on a part de la informació tècnica
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els mateixos ciutadans/es membres de la
Comissió de Residus van informar sobre
les tres propostes. Al voltant d’una cinquantena d’assistents van poder dir la
seva sobre els punts forts i els aspectes a
tenir en compte de cadascuna de les tres
propostes i sobre el servei de recollida
actual, així com resoldre els seus dubtes.
També es van fer dos punts informatius,
entre setmana i en cap de setmana, amb
els que es va informar gairebé 90 llars del
municipi. A part, es van lliurar díptics a
les famílies mitjançant la participació de
les escoles i es va informar de totes les
novetats del procés a través de la web de
l’Ajuntament, les xarxes socials i la revista Collbató Informa. Un cop finalitzat el

procés, es procedirà a dissenyar tècnicament el nou escenari, que entrarà en
funcionament de cara al 2018.
Els veïns/es opinen sobre el servei de
neteja viària
Durant el mes de maig també es van
realitzar tres rutes pels diferents barris
de Collbató, que van comptar amb la
participació d’una quinzena de veïns/
es, on van poder valorar els punts forts
i els aspectes a millorar del servei de neteja viària actual. També van poder comentar in situ tots aquells aspectes que
creien millorables en relació a la neteja
dels seus barris i fer totes les aportacions
necessàries per a tenir-ho en compte en
el disseny del nou servei.
Proposta 1: PaP de nit (orgànica, paper/cartró, envasos i resta) i de dia (vidre). 175 votos
Proposta 2: PaP de nit (orgànica, paper/cartró, envasos i resta) i contenidors (vidre).
38 vots
Proposta 3: PaP de dia (orgànica i resta) i contenidors (paper/cartró, envasos i vidre).
64 vots
Vots nuls: 33 vots

Economia

Collbató impulsa la comarca del Montserratí
Josep Estradé, del GIC, i M. Teresa
Casanovas, del PDECat, van participar, en representació de Collbató, en
la primera trobada de la plataforma
“Montserratí és comarca”, per impulsar la creació de la comarca del
Montserratí, celebrada el 20 de maig
a Olesa de Montserrat. Per coincidència amb altres obligacions, no va poder assistir a aquesta primera reunió
cap representant d’ERC de Collbató, tot i que aquesta formació també
dóna ple suport a la iniciativa, un dels
punts programàtics de l’acord de govern de l’Ajuntament.

L’objectiu d’aquesta primera trobada
era iniciar els treballs per consolidar,
tant administrativament com territorial, la comarca del Montserratí i fixar
les accions a dur a terme per aconseguir la seva constitució. La plataforma ha creat un grup de treball per

estudiar l’estructura de la comarca i
les poblacions que hi formarien part i
té previst organitzar actes publics per
presentar el moviment i aplegar adhesions entre la societat civil, les formacions polítiques i els ajuntaments.

En la reunió van participar representants de les formacions polítiques
PDCat, ERC, CUP, Bloc Olesà i GIC,
entitats i persones, a nivell individual, de les viles de Collbató, El Bruc,
Esparreguera, Martorell, Olesa i Sant
Esteve Sesrovires.
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Breus

NOVES VEUS PER A L’ORGUE
DE SANT CORNELI

ASCENS DOBLE PER AL
CTT COLLBATÓ

El 28 de maig, els alumnes del Conservatori de Música de Terrassa, sota la direcció de Joan Castillo, van
oferir un concert d’orgue a l’Església de Sant Corneli.
Els joves intèrprets van presentar un repertori en el
qual Johann Sebastian Bach va ser l’autor més present,
tot i que també s’hi van poder sentir obres de Händel i
Mendelssohn, entre d’altres.

El Club de Tennis Taula
de Collbato va proclamar-se campió de la lliga
de 2ab provincial, davant
del Poblenou en la competició celebrada a Calella de la Costa el 14 de
maig, i passa a ser equip
de primera divisió d’aquest esport. L’equip guanyador
del doble ascens estava format per Sergi Fernandez,
Chema Escudero, Edu Señor i Esteban Maldonado.
Felicitats als campions!

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
GARANTIA JUVENIL ALS ALUMNES
DE 4T D’ESO
LA JORNADA DE NETEJA DE
MONTSERRAT APLEGA 250 KG
La Creu Roja a la Muntanya de Montserrat va organitzar el 13 de maig una acció de neteja de la regió
de Sant Jeroni, dins del Parc Natural de la Muntanya
de Montserrat, com a part de la campanya europea
“Let’s Clean Up Europe”. Els voluntaris van recollir
162,54 quilograms de rebuig, 78,2 quilograms de vidre i 9,51 quilograms de plàstic. El punt de trobada
va ser l’estació del cremallera de Montserrat “Monistrol-Vila”, Tots els voluntaris van pujar amb el cremallera i el funicular, sense cost.
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El tècnic impulsor de Garantia Juvenil del Consell
Comarcal, Lluís Vico, va presentar el programa Garantia Juvenil als alumnes de 4t d’ESO de l’institut de
Collbató. Garantia Juvenil és un programa destinat
als joves que tenen entre 16 i 29 anys, que no tenen
feina ni estan formant-se. El programa consta de 3
itineraris que ajuden a la millora de la intermediació,
a la millora de l’ocupabilitat o a afavorir l’emprenedoria. Amb aquests itineraris la persona jove podrà
adquirir les competències necessàries per a la seva
inserció en el món laboral. Durant tot el procés està
tutoritzada i té un acompanyament fins a la seva ocupació efectiva en el món laboral.

Grups Polítics

FIBRA ÒPTICA

FORATS I MÉS FORATS

Des del principi de legislatura l’equip de govern va entendre que
era necessari incrementar les relacions institucionals per poder
assolir els objectius que es marquessin. En aquest sentit des del
primer dia es treballa colze a colze amb altres administracions
per tal d’aconseguir ajuts, subvencions i suport institucional per
tirar endavant projectes al poble.
Per exemple, ha estat bàsic el suport de la Diputació per l’embranzida al Parc Rural, o s’ha hagut de convèncer a la Direcció
General de Turisme que continués donant suport al projecte
de dinamització de les Coves malgrat el desastre que va deixar
l’anterior regidor de la matèria, o el cas de FIL on finalment la
insistència dels actuals patrons ha permès cercar una solució pel
futur del centre.
Fa pocs dies l’empresa Movistar va comunicar a l’ajuntament
l’arribada de la tan anhelada fibra òptica. Els mesos vinents veurem com per fi a Collbató ens arriba un servei bàsic per famílies
i empreses. I no ha estat gens fàcil, hi ha hagut infinitat de reunions, trucades i contactes amb administracions i operadores
per convèncer-los que a Collbató era necessari i viable l’arribada
de la fibra òptica. Ens hauria agradat tenir una resposta positiva
a les nostres demandes abans, però almenys ja ha arribat.
L’activitat institucional continuarà com fins ara, buscant complicitats com s’ha fet ja amb Consellers, diputats, consellers comarcals i altres ajuntaments per tal de trobar ajuts i suports per
tirar endavant polítiques socials, educatives i culturals, així com
per projectes com la segona planta del Casal o el nou consultori.

En un Collbató en què el concepte de manteniment estava oblidat. Unes canonades, moltes d’elles no homologades, i una instal·lació d’aigua deixada que no es renovava des de feia més de
20 anys. Ens porta a veure ara un Collbató de forats per poder
atendre totes les fuites que hi ha. Són actuacions d’urgència, que
s’atenen així que es detecten. Gràcies al nou sistema de gestió
consorciada es poden detectar i atendre amb la immediatesa que
s’està fent. Volem agrair la tasca que desenvolupen els operaris
del servei en tota aquesta situació. S’està treballant per solucionar el problema d’arrel i que se solucioni definitivament. Podent
deixar de banda les urgències i fer la reforma general que necessita la xarxa d’aigua. Ja hem començat i continuarem.
No només s’està fent el manteniment en les instal·lacions de l’aigua, sinó en tot allò que implica millora de la via pública i de
l’entorn: s’ha actuat de forma àgil per acabar amb les males olors
de Can Dalmases, està iniciat el desplegament de la fibra òptica,
s’ha actuat per aconseguir una seguretat al Nucli Antic els diumenges, es treballa en un parc rural que ens permetrà gaudir
d’uns camps productius gràcies a persones decidides a cuidar i
treballar els camps de Collbató, s’amplia la vorera del passeig
Mansuet i s’il·lumina, com d’altres zones de Collbató, que també estaven a les fosques i ara ja poden gaudir d’una il·luminació
sostenible, tant econòmicament com mediambientalment. I això
no són més que exemples del que s’ha fet, es fa i es farà per aconseguir un Collbató net, cuidat i saludable.

RESPONSABILITAT, GENEROSITAT, COMPLICITAT

EL GOVERN DE COLLBATÓ POSA TANQUES A L’ESPORT
SOCIAL

Aviat farà 24 mesos que es va constituir el nou consistori a l’ajuntament de Collbató, resultat d’unes eleccions municipals que van
configurar una nova realitat, i que donà com a resultat un govern
de coalició on la cultura del pacte és present en les decisions de
l’equip de Govern.
Quan vam presentar el nostre pla de Govern vam deixar clar que
els nostres eixos bàsics eren l’atenció a les persones, afavorir la millora econòmica i la generació d’activitat, regeneració democràtica
entesa com a treball per la millora de la informació, la participació i
la modernització i l’adequació de l’administració per donar millors
serveis a tots els ciutadans.
El nostre és i serà un treball positiu, no des de l’atac i la confrontació. Continuem compromesos amb la transformació del poble
per millorar, aportant solucions i no problemes, ordenant el nostre
territori i la transformació dels espais, donant millor atenció i més
serveis a la gent de Collbató, fent-nos escoltar allà on calgui per
aconseguir ajuts que ens permeten arribar més lluny.
I també estem compromesos amb l’eix nacional, participant activament en el procés de transacció nacional del nostre país. I ho fem
també treballant tossudament per aconseguir el reconeixement de
la comarca del Montserratí, convençuts que des dels nostres ajuntaments i amb la societat civil serem capaços de construir un futur
millor per tothom.
Els ajuntaments podem decidir els acords, les accions i les actuacions que es considerin necessàries per al poble i la ciutadania, i
portar-les a terme. No dubteu que això és el que fem i ho continuarem fent.

L’equip de govern ens ha sorprès posant tanques de galliner a
la pista poliesportiva on es desenvolupa, principalment, esport
educatiu. El que esperàvem eren solucions pel fred i la pluja,
però l’únic que s’ha tapat són les vistes . L’esport ja no és la manifestació de les arts i lluites de la societat. Aquesta visió obsoleta respon a unes polítiques que no compartim. No s’ha entès
el paper de l’esport com a eina educativa i de cohesió social. Les
tanques no cohesionen, sinó separen. Collbató, amb les seves
escoles, ha apostat per un projecte de valors de l’esport escolar
que uneix esportistes, pares, mares i entrenadors, generant una
relació dins i fora de la pista que acaba afectant el resultat final
del partit. Les tanques no ajuden ni a generar aquestes relacions,
ni a facilitar que els pares gaudeixin del partit, ni fotografiar als
fills, ni animar-los.... tanques no!!! Si vol resoldre el problema
del vandalisme, desenvolupi polítiques actives de reeducació i
sensibilització. Nosaltres per reduir el problema de grafits vam
fer tallers educatius i vam facilitar parets on els joves poguessin
expressar-se.
La seva resposta és obrir i tancar... Els espais esportius oberts,
són espais de trobada dels joves, que cal potenciar envers altres
que provoquen problemes veïnals. No posi tanques als joves.
Obri les portes i faciliti un poble més actiu, més creatiu, més
humà i respectuós. Faciliti programes que potenciïn l’ús cívic
dels espais i el respecte veïnal.
Sr. Alcalde, vostè és d’esquerres, no? Nosaltres sí. Pregunti. Estem per ajudar.
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30a Cursa de l’Alba i
4a Marató de Montserrat

Córrer contra el sol
Els participants en la 30a Cursa de l’Alba i a la 4a Marató de Montserrat
van haver d’afrontar temperatures molt elevades, que van incrementar la
dificultat de dues proves que ja són, intrínsecament, molt exigents.
La Cursa de l’Alba va tenir com a guanyadors, en categoria masculina, l’Andreu Simon (amb un temps d’1:58:56),
l’Esteve Olivé (2:11:41) i el Ferran Barceló (2:12:23). En categoria femenina, el
pòdium va estar conformat per la Núria Domínguez (2:34:44), l’Alba Ribera
(2:49:18) i la Sonia Cruz (2:53:13).
Si la calor va dificultar la tasca dels esportistes que participaven en la Cursa de l’Alba, va ser encara més decisiva en la Marató, amb unes marques que estaven lluny
de les aconseguides en anys anteriors, a
causa del gran esforç suplementari que
havien de realitzar els corredors.
En categoria masculina, els tres primers a
recórrer els 42 km van ser Josep Cuadrat,

amb un temps de 4:17:16; Sergi Rodríguez (4:22:55) i Roger Embid (4:45:08).
Pel que fa a les dones, el trio de guanyadores va estar conformat per Montse
Martínez (4:59:11), Mónica Grajera
(5:21:10) i Verónica Zaragoza (5:35:10).
Collbató va sortir al carrer per animar
els esportistes i va rebre amb aplaudiments a tots els participants de les dues
proves. Un cop recuperades les forces,
es va procedir al lliurament dels guardons. L’equip de Govern, al complet,
amb l’alcalde, Miquel Sola; el primer
tinent d’alcalde, Josep Estradé; la segona
tinent, M. Teresa Casanovas, i els regidors Alexandre Samaranch i Jordi Riera
van lliurar els premis i van felicitar els
guanyadors de totes les categories de les
dues curses.

