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Serveis
Ajuntament de Collbató 93 777 01 00
Atenció ciutadana 012
Àrea d’esplai La Salut 646 37 86 24
Biblioteca municipal 93 777 93 41
Casal d’avis 93 777 03 77
CAP Collbató 93 777 07 59
CAP El Bruc 93 771 01 31
CAP Esparreguera 93 770 81 00
Demanar hora al metge 902 111 444
Farmàcia Villaescusa 93 777 00 76
FECSA (avaries) 900 77 00 77
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària 
Igualada 93 472 91 40
Hispano Igualadina 93 804 44 51
Hospital Martorell 93 774 20 20
Oficina de turisme 93 777 90 76
 /667 56 27 16
Oficina Correus Collbató 93 777 06 33
Parròquia de Collbató 93 777 01 36
Parròquia del Bruc 93 771 00 04
Gas Natural (avaries) 900 750 750
Serveis funeraris (Pomfusa) 93 775 55 52
Aigües de Collbató 
Atenció al client (dimecres i divendres, 
de 9.30 a 13.30 h)  900 102 307
Avaries (24 hores)  616 421 478
Taxi Collbató, El Bruc i Esparreguera
 659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

Emergències
Ambulàncies i emergències 
mèdiques 112
Bombers de Collbató 112
Bombers de la Generalitat 112
Emergències  112
Guàrdia Municipal de Collbató  670 20 14 20
Mossos d’Esquadra  112
Creu Roja. 
Delegació de Montserrat:  93 238 22 36
 

Centres educatius
Llar d’infants L’Abellerol 93 777 99 80
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Telèfons d’interès

Edita
Ajuntament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

D.L. B-23138-96

A G E N D A
Juliol 2017

10 DILLUNS
APRENEM A PROGRAMAR 

(BEETLEBLOCK)

Per a nois i nois de 12 a 16 anys.
Organitza: Ajuntament
Horari: De 18 a 19.30 hores.
Lloc: Sala Multimèdia del Casal de Cultura

11 DIMARTS
CURS D’INFORMÀTICA PER A NENS 

I NENES

Adreçat a nens/es de 8-12 anys
Dimarts 4, 11 i 18 de juliol
Horari: De 18 a 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)

12 DIMECRES
OLIMPÍADES AQUÀTIQUES

Organitza: Ajuntament
Horari: De 18 a 20 hores
Lloc: Piscina Municipal

PREMIS CONCURS FOTOGRAFIA 

PARC DE MONTSERRAT

Lliurament de premis del concurs de 
fotografia Parc de Montserrat
Organitza: Patronat de la muntanya de 
Montserrat
Horari: A les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura

13 DIJOUS
PRESENTACIÓ OFICIAL FEST. 

GONG-INSPIRA

Horari: A les 12 hores
Lloc: Casal de Cultura

15 DISSABTE
12 HORES DE FUTBOL SALA

A la pista coberta Martí Gil
Organitza: Ajuntament
Lloc: Pista coberta Martí Gil

SOPAR SOLIDARI 

COLLBATODONALAMA

Horari: A les 21 hores
Lloc: Pl. de l’Era
Preu tiquet: 12 euros. Venda a la farmàcia 
Villaescusa i al restaurant la Cassola

17 DILLUNS
APRENEM A PROGRAMAR 

(SMALLBASIC)

Per a nois i noies de 12 a 16 anys.
Organitza: Ajuntament
Horari: De 18 a 19.30 hores
Lloc: Sala Multimèdia del Casal de Cultura

18 DIMARTS
CURS D’INFORMÀTICA PER A NENS 

I NENES

Adreçat a nens/es de 8-12 anys

Horari: De 18 a 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)

19 DIMECRES
TORNEIG PLAY FIFA

Horari: De 18 a 21 hores
Lloc: Espai Jove (Passeig de la Fumada, 8)

21 DIVENDRES
PISCINA A LA FRESCA: BATALLA  

DE DJS I CONCERT

Batalla de Djs + concert Puro Magnetismo i 
FMP Crew
Organitza: Ajuntament
Horari: De 22 a 2 hores
Lloc: Piscina Municipal (Av. Centenari 
Amadeu Vives, s/núm.)
Preu: 1 euro

LICEU A LA FRESCA

Retransmissió de l’òpera “Il trovattore” des 
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Organitza: Ajuntament
Col·labora: Gran Teatre de El Liceu
Horari: A les 22 hores
Lloc: Pl. de l’Era

22 DISSABTE – 23 DIUMENGE
FESTIVAL GONG – INSPIRA

Consulta el programa www.gong.cat

24 DILLUNS
APRENEM A PROGRAMAR 

(LLENGUATGE C)

Per a nois i nois de 12 a 16 anys.
Organitza: Ajuntament
Horari: De 18 a 19.30 hores
Lloc: Sala Multimèdia del Casal de Cultura

26 DIMECRES
CONCURS DE FOTOGRAFIA 

INSTAGRAM

A l’Espai Jove
Organitza: Ajuntament
Horari: De 18 a 20 hores
Lloc: Espai Jove (Passeig de la Fumada, 8)

28 DIVENDRES
PISCINA A LA FRESCA: FESTA 

EIVISSENCA

Organitza: Ajuntament
Horari: De 22 a 2 hores
Lloc: Piscina Municipal (Av. Centenari 
Amadeu Vives, s/núm.)
Preu: 1 euro



Ajuntament

Nova consulta de Pediatria, els dilluns 
al matí, al consultori de Collbató

Miquel Solà 

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

solanmq@collbato.cat

Àlex Samaranch

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

samaranchja@collbato.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports, 
Joventut i Gent 
Gran.

rierahj@collbato.cat

Josep Estradé 

Segon Tinent  
d’Alcalde. 

Regidor d’acció 
territorial i mobilitat.

estradecj@collbato.cat

Maria Teresa Casanovas

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

casanovasam@collbato.cat

Jordi Serra 
(Regidor no 
adscrit)

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsina 
(Socialistes de 
Collbató)

Josep Mª Martín 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Oriol Castells 
(Socialistes de 
Collbató)

Els dilluns al matí es can-
via el servei de consulta 
que s’ofereix al consul-
tori mèdic de Collbató, 

de Medicina General a Pediatria. Els 
dilluns al matí hi havia, fins ara, con-
sulta de Medicina General, per part 
del Dr. Porta. Des del 19 de juny l’ho-

rari es dedica a consulta de Pediatria, 
amb el Dr. Casadevall. Aquest canvi 
vol apropar l’oferta de serveis a les 
necessitats del municipi.

HORARI CONSULTORI MÈDIC A COLLBATÓ

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATI

9.00
DR. CASADEVALL

Pediatria
DR. PORTA

Medicina de familia
DR. CASADEVALL

Pediatria
DR. PORTA

Medicina de familia
DR. CASADEVALL

Pediatria
13.00

TARDA

15.00
DR. ROBLES

Medicina de familia
DR. CASADEVALL

Pediatria
DR. ROBLES

Medicina de familia
DR. ROBLES

Medicina de familia
19.00
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Revetlla de Sant Joan

Collbató va celebrar la Revetlla de Sant Joan, amb la rebuda de la flama del 
Canigó, que, encenent la foguera de Sant Joan, dóna inici a aquesta festivitat 
tan arrelada a la vila.

La flama del Canigó va arribar 
a l’Ajuntament el 23 de juny, 
dia de la revetlla. A partir de 

les 20 hores, es va iniciar el recorre-
gut pels carrers de Collbató, amb uns 
portadors molt especials, els nens i les 
nenes que s’havien inscrit per fer que 
la flama travessés tot Collbató. 

A partir de les 21 hores, a l’esplanada 
dels bombers, es va fer la rebuda ins-
titucional, amb la lectura del manifest 
de la revetlla, per part de la regidora 
de Cultura, M. Teresa Casanovas. 
Mitja hora més tard, a les 21.30 hores, 
se celebrava la rebuda institucional de 
la flama, a la que s’hi van sumar els ge-
gants de Collbató. L’encesa del peve-

ter va proveir el foc per a l’espectacle 
dels diables Salnitrats i per a l’encesa 
de la foguera de Sant Joan.

A la nit es va celebrar el Sopar Solida-
ri de la Revetlla de Sant Joan, a favor 
de l’Associació Collbató per la Solida-
ritat, a la plaça de l’Era. Per 12 euros, 

Del Canigó a Collbató

els participants van gaudir d’un menú 
amb begudes, coca i cava. 

Un cop finalitzat el sopar, la revetlla 
va continuar durant la nit de festa, 
amb el ball amb discomòbil. 

4 |Collbató informa



Acollida

V a ser una jornada amb emo-
ció desfermada. La felicitat 
de les noies que es retroba-
ven amb les seves famílies 

d’acollida coincidia amb la inseguretat de 
qui participava en aquest programa per 
primera vegada. Les noies comptaven 
amb una jove traductora, que feia més 
fàcil la comprensió i la integració en el 
nou entorn. La seva participació, junta-
ment amb les bromes i les espontànies 
mostres d’afecte dels assistents, va fer el 
procés d’aclimatació gairebé instantani.

A banda del president de l’associació, 
Josep Lluís Escriu, a l’acte de recepció hi 
eren el regidor de Benestar Social, Ale-
xandre Samaranch, i la regidora de Cul-
tura, M. Teresa Casanovas, així com un 
grup de collbatonins que van voler donar 
la benvinguda i oferir suport a les joves.

Josep Lluís Escriu va recordar, a la seva 
intervenció, que la intenció de l’Asso-
ciació no és només aconseguir que les 
persones acollides redueixin els índexs 
de radiació que pateixen com a conse-
qüència de l’accident nuclear de Txernò-
bil sinó oferir-les una oportunitat d’una 
nova vida, lluny de la zona afectada per 
la radiació.

Després de l’emoció de la rebuda, resten 
setmanes en què les noves habitants de 
Collbató milloraran el seu estat físic i 
enfortiran les seves defenses alhora que 
coneixeran el nostre poble. Benvingudes 
a Collbató!

Collbató per a la Solidaritat dóna la 
benvinguda a les noies acollides 

L’Associació de Collbató per a la Solidaritat va rebre les noies bielorusses 
que passaran l’estiu a la nostra vila amb famílies d’acollida el 24 de juny. A 
més de les cinc noies que ja hi són a Collbató, un noi participarà en aquest 
programa a partir de mitjans de juliol.
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Actualitat

L

a problemàtica va ser plantejada 
per diversos col·lectius agraris 
dels dos municipis del Parc Na-
tural, que fa unes setmanes van 

organitzar xerrades per tractar d’aquesta 
plaga, que en els darrers anys ha provocat 
greus danys al cultiu de l’olivera.

La mosca adulta pon els ous a les oli-
ves, d’on surt la larva que s’alimenta del 
fruit, la qual cosa provoca la caiguda de 
les olives i greus pèrdues en la producció. 
També fa baixar la qualitat de l’oli d’oliva 
obtingut.

Al Bruc la iniciativa va partir de la Coo-
perativa Agrària d’Igualada, i a Collbató, 
de l’Entitat montserratina Art i Tradició. 

Campanya conjunta de Collbató i El 
Bruc contra la mosca de l’olivera
El Patronat de la Muntanya de Montserrat, atenent les peticions fetes pels 
Ajuntaments de Collbató i El Bruc, ha assumit el finançament d’un total de 5.050 
trampes per a la captura massiva de la destructiva mosca de l’olivera  
(Bactrocera oleae).

L’acció s’emmarca dins els objectius del 
Parc Rural del Montserrat i del Patro-
nat de la Muntanya.

Les trampes emprades són compa-
tibles amb la producció integrada i 
ecològica i no produeixen vessaments 
químics sobre els camps ni sobre els 
arbres, fet que significa una millora en 
la protecció del Medi Ambient front 

altres productes més agressius. Cons-
ten d’un recipient de plàstic amb di-
verses entrades laterals per a la mosca, 
un atraient sòlid alimentari i una tapa 
amb insecticida. A Collbató s’ha fet 
una distribució d’entre 20 i 30 trampes 
per hectàrea, per cobrir un total de 80 
hectàrees de camps d’oliveres, corres-
ponents a les 79 parcel·les actualment 
productives.
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Actualitat

A pobles com Collbató, amb 
molts habitatges unifa-
miliars, encara tenim més 
facilitats perquè fem la 

transició energètica cap a un model 
sostenible, descentralitzat i més curós 
amb el medi ambient. 

Aquesta és la principal conclusió de la 
ponència que va oferir Lluís Morer, 
cap de programes d’Estalvi i Eficièn-
cia Energètica de l’Institut Català de 
l’Energia, el 20 de juny, com a part dels 
actes organitzats per Collbató amb 
motiu de la Setmana de l’Energia.

Com podem fer-ho? Fent servir un 
conjunt de solucions que ja són al nos-
tre abast per crear i emmagatzemar 
electricitat a les nostres llars.

Per generar energia disposem de les 
plaques solars, que han dividit per 150 
el seu cost en els darrers 25 anys. Ara 
ja representen una solució econòmica-
ment viable. Es calcula que la vida útil 
de les plaques és d’uns 25 anys i, només 
amb uns 8 anys, ja es recupera, amb 
estalvi energètic, la inversió inicial. La 
resta d’anys de vida útil generen estalvi 
a la llar que les fa servir. I, segons la 
tendència del mercat i, a mesura que es 
facin servir més, el preu de les plaques 
continuarà baixant.

El principal problema que hi havia an-
teriorment era la dificultat per emma-

gatzemar l’energia. Aquesta dificultat ja 
s’ha solucionat recentment amb l’apa-
rició de grans bateries d’ús residencial, 
que poden emmagatzemar l’energia que 
es genera durant el dia, per poder-la fer 
servir quan estiguem a casa.

Finalment, també s’està produint una 
revolució en el transport. L’aparició de 
vehicles elèctrics i la progressiva xarxa 
de carregadors que s’estan instal·lant 
al territori ja implica que els vehicles 
elèctrics són una solució totalment vi-
able. I, de nou, en el cas de Collbató, 
amb llars unifamiliars, moltes d’elles 
amb garatge, podem aprofitar encara 
més tots aquests avantatges.

Així doncs, molts de nosaltres ja po-
dem generar la nostra energia, em-
magatzemar-la per fer-la servir a la 
llar i moure’ns amb cotxes elèctrics 
que s’haurien recarregat amb aquesta 
energia. Tot això, minimitzant el cost 
de l’energia fent servir recursos propis 
i col·laborant al fet que el país dismi-
nueixi la seva dependència energètica 
de l’exterior.

A la seva presentació, Lluís Morer 
també va anunciar que el Govern està 
dissenyant ajudes per a la instal·lació de 
plaques solars i bateries. La revolució 
energètica està en marxa i ens podem 
aprofitar d’ella. Si vols més informació, 
pots anar a la web de l’Institut Català 
de l’Energia, www.icaen.gencat.cat.

Una setmana dedicada a l’energia

Des d’el 19 i fins al 25 de juny es va 
celebrar la Setmana de l’Energia 2017, 
coincidint amb la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible, una campanya de 
conscienciació per sensibilitzar la so-
cietat en relació a l’estalvi i l’eficiència 
energètica. A Collbató, a banda de la 

conferència sobre transició energètica, 
es van oferir dues exposicions. 

Al Casal de Cultura, es van presentar 
les exposicions “El vehicle elèctric”, 
que detalla quins són els principals 
avantatges del vehicle elèctric, i “Tu 
tens la paraula”, que mostra els dife-
rents elements quotidians, identificant 
els punts de potencial estalvi energètic 
a la cuina, el bany, el transport, l’ofici-
na o els espais comuns. 

A Catalunya, la Setmana de l’Energia 
està organitzada per l’Institut Cata-
là d’Energia, Diputació de Barcelo-
na, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, Àrea Metropolitana 
de Barcelona, Diputació de Girona, 
Centre d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), Ajuntament de Barcelona, 
Diputació de Tarragona i Diputació de 
Lleida.

A Collbató, podem crear  
la nostra electricitat!

Ja es donen les condicions perquè els consumidors generem 
l’electricitat que necessitem i estalviem mentre aprofitem els avantatges 
de l’energia sostenible. 
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Cultura

Coia Valls protagonitza el darrer Club 
de Lectura de la temporada 

Comparant l’escriptor amb un gat, que passa desapercebut però és 
conscient del més mínim canvi en el seu entorn. Així és com l’escriptora 
Coia Valls, que va protagonitzar el darrer Club de Lectura de la temporada, 
va explicar la tasca de narrador, que ha de ser observador i crear novel·les 
que, com un iceberg, facin servir molta més informació que la que es veu, 
per aconseguir que la narració flueixi de manera aparentment senzilla.

L’escriptora, que va ser pre-
sentada per la regidora de 
Cultura, M. Teresa Casa-
novas, i la directora de la 

Biblioteca de Collbató, Sílvia Closas, 
va analitzar personatges i escenes de 
la seva novel·la “Les torres del cel”, 
que explica la creació del monestir de 
Montserrat, i va respondre les pregun-
tes dels nombrosos assistents.

A la vetllada d’ahir també es van lliu-
rar els premis als lectors més àvids del 
Passaport de Lectura. Ernest Genís va 
aconseguir dues entrades al Liceu per 
veure Il Trovatore, de Verdi, el 17 
de juliol; Mar Andreu, dues entrades 
per a l’obra de teatre de l’humorista 
Peyu; Mercè Dedeu, dues entrades al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC); Meritxell Seva, dues entra-
des per visitar la Sagrada Família; Es-
trella Prieto, dues entrades al Museu 
Picasso, Elena Termens, dues entra-
des al Museu de Montserrat; Gemma 
Jorba, dues entrades al Museu Dalí; 
Maria García, dues entrades per a les 
mines de Cardona; Àngels Puncet, 
dues entrades al Museu d’Història 
de Catalunya; i Carmen Vallecillos, 
dues entrades pel Museu Fàbrica del 

Sòl. A més d’aquests premis, tam-
bé es van lliurar diplomes a tots els 
participants en el Club de Lectura.

David Blasco presenta el llibre 
“Montserrat desaparegut”

Rebuscant al mercat de Sant Antoni, entre fo-
tos familiars... una llarga recerca entre imatges 
antigues per trobar les fotos, moltes d’elles 
inèdites, que mostren l’evolució de Montserrat 

des de finals del segle XIX fins a les primeres dècades del 
segle XX i que conformen el llibre “Montserrat desapare-
gut”, realitzat per Enric Gil i David Blasco i publicat per 
l’Editorial Efadós.  

El 13 de juny, un dels seus coautors, David Blasco, va ex-
plicar a la Biblioteca aquesta recerca i va oferir nombroses 
anècdotes, amb una xerrada plena de dades i que va susci-
tar les preguntes dels assistents. 

L’acte estava organitzat amb la col·laboració de l’associació 
fotogràfica Objectivament. 

Els autors del llibre, David Blasco i Enric Gil, són mem-
bres fundadors de l’associació monistrolenca Amics del 

Cremallera de Montserrat i afeccionats a la història local 
i a la recerca de documentació i fotografies antigues de 
Monistrol, Montserrat i rodalia.
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Cultura

Passió per les puntes al coixí

181 persones inscrites, pro-
vinents de 32 entitats dedi-
cades a l’estudi i la pràctica de 
les puntes al coixí i provinents 

d’un gran nombre de poblacions, com 
Collbató, Monistrol de Montserrat, 
Esparreguera, El Bruc, Berga, Bar-
celona, Igualada, Pallejà, Terrassa, El 
Prat del Llobregat, entre d’altres, van 
gaudir l’11 de juny d’un dia dedicat a 
aquesta tècnica tèxtil a l’entorn pri-
vilegiat dels jardins de Can Rogent, 
que els seus propietaris van cedir per 
a l’ocasió.

La jornada va començar a les 10 
del matí. Una hora més tard, el 
regidor de Benestar Social, Ale-
xandre Samaranch, donava la ben-
vinguda oficial als assistents que, 

fins al migdia, van poder posar en 
comú i comparar les diferents re-
alitzacions fetes amb aquest antic 
art tèxtil, que sembla que té el seu 
origen a la Venècia del segle XVI.

Els alumnes de l’Escola de Música, a l’escenari!
Els alumnes de l’Escola Municipal de Música de Collbató van presentar, a 
l’escenari del Casinet, les cançons que han estat treballant aquest any, en el 
concert final de curs de l’escola, celebrat el 17 de juny.

Després de la introducció per part del regidor d’Edu-
cació, Alexandre Samaranch, i del director de l’esco-
la, Carles Farràs, els alumnes han mostrat les seves 
habilitats amb diferents instruments, com guitarres, 

saxofons i teclats. Els temes finals han estat interpretats en for-

mat coral. Un cop acabat el programa del concert, Carles Farràs 
ha desitjat un bon estiu a tots els assistents, sense oblidar que 
alguns dels petits concertistes encara tenen pendent fer classes 
abans de les vacances, que ja s’albiren per les temperatures ex-
tremes que estem vivint.
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Cultura

Així, l’Aula de Cant Clàssic “Cante 
Diem”, de l’Escola Municipal de 
Música d’Esparreguera va oferir 

una selecció de moviments de l’obra 
Adiemus, d’en Karl Jenkis, un músic i 
compositor reconegut, nascut el 1944 
i que ha format part, entre d’altres, dels 
grups Nucleus i de Soft Machine, dos 
dels grups de fusió entre jazz i rock més 
destacats de la història de la música.

Les creacions de Jenkis, que ha desen-
volupat un estil molt basat en la música 

new age i que han assolit un gran èxit, ja 
que és l’autor viu més interpretat, van fa-
cilitar la interacció de l’aula de cant clàs-

sic amb els músics de suport per oferir 
músiques amb molta influència dels sons 
africans.

A continuació, el cor de cambra Joc 
de Dames va oferir A Little Jazz Mass, 
de Bob Chilcott, una obra que, com 
indica el seu nom, és una missa en 
format de jazz. Les veus de Joc de Da-
mes, que moltes vegades s’apropaven 
a un cor Gospel, van emocionar els 
nombrosos assistents, que omplien 
l’església. L’actuació va finalitzar amb 
la repetició d’un dels temes, com a bi-
sos, i amb grans aplaudiments. Va ser 
un concert gens habitual però molt 
satisfactori.

Fusió entre jazz, músiques del món 
i cant coral

L’associació d’Amics de l’Orgue de Collbató va oferir un doble programa amb 
obres de cant coral contemporani, que fusionaven les harmonies vocals amb 
els sons directament inspirats en músiques del món i en el jazz.

Reconeixement del treball realitzat 
als cursos d’adults

El cap de setmana del 10 i 11 de juny es va presentar, al Ca-
sinet, l’exposició dels treballs realitzats als cursos d’adults, que 
tractaven un ample ventall de disciplines: treballs manuals, 

dibuix, pintura, idiomes, ioga... 

Dissabte, l’alcalde de Collbató, Miquel Solà, i el regidor d’Esports, 
Gent Gran i Joventut, Jordi Riera, van lliurar els diplomes als nom-
brosos participants en aquests cursos durant el curs 2016-17. 

La trobada va facilitar l’intercanvi d’experiències, entre els assistents 
i el descobriment dels diferents treballs realitzats. Per celebrar la 
inauguració de l’exposició, es va oferir un refrigeri als assistents.
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Anahi Galindo, pintora de somnis
L’exposició de quadres de la pintora Anahi Galindo, nascuda a Sinaloa 
(Mèxic), i veïna montserratina, amb residència actual a Olesa, va ocupar 
la sala d’exposicions del Casal de Cultura. 

A la inauguració, el 29 de 
juny, l’autora va depar-
tir amb els assistents i, 
va explicar que les seves 

obres volen transmetre el seu inte-
rior i els seus sentiments. 

La col·lecció “Horizontes”, que pro-
tagonitza la mostra, es caracteritza 
per paisatges camperols solitaris 

plens de pau. Galindo va explicar 
que les seves obres neixen de la seva 
imaginació, sense referents evidents 

i que, en algun cas, l’origen de la 
pintura va ser el paisatge imaginat 
mentre somniava. 

Boches, descobrir la màgia del teatre
Els joves intèrprets del grup de teatre Boches, de l’Espai Jove de Collbató, 
van descobrir i fer-nos descobrir la màgia del teatre amb “Malabars de 
Paraules”, que van representar al Casinet en dues funcions, el divendres 2 
i el diumenge 4 de juny. 

Amb referències a “Les mil 
i una nits” i al conte de la 
lletera, entre altres narra-
cions populars, l’obra de 

Juan Francisco Murillo oferia, amb 
els seus breus capítols intercalats, re-
flexions sobre els comportaments hu-

mans, mostrades amb l’aparent lleu-
geresa dels contes per a infants. 

L’actuació és un primer pas en la cre-
ació d’una companyia jove de teatre, 
formada íntegrament per gent jove, 
tan pel que fa a l’apartat artístic com 
tècnic. 

Si vols formar part d’aquesta compa-
nyia, i descobrir amb ells la màgia del 
teatre, vine a l’Espai Jove (Passeig de 
la Fumada, 8), divendres i dissabte, 
de 18 a 21 hores, o contacta direc-
tament amb el grup Boches al mòbil 
665 087 343.
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Un grup de collbatonins i collbatonines va gaudir de l’òpera Don Giovanni, 
de Mozart, el 30 de juny a la nit, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

El grup d’espectadors va poder 
experimentar el poder audio-
visual d’aquesta representació 
innovadora des de seients pri-

vilegiats de platea.

La representació de Don Giovanni 
al Liceu aplica la més alta tecnologia, 
mai vista a l’òpera, amb desenvolu-
paments com el tracking intel·ligent 
i la projecció en moviment. L’esce-
nografia també és molt creativa, amb 
una casa giratòria que no només re-
presenta el palau de Don Giovanni 
sinó el món sencer i, de fet, els seus 
records, la seva ment.

Aquest projecte per portar el Liceu al 
territori i que tothom hi pugui anar 
és una iniciativa del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya i del Gran Teatre del Liceu. 

Per apropar l’òpera a la població, et re-
cordem que Collbató tornarà a participar 
en l’activitat Liceu a la fresca. El diven-
dres 21 de juliol, a les 22 hores i a la pla-

ça de l’Era, gaudeix, en gran pantalla de 
la funció de Il Trovatore, emesa des del 
Gran Teatre del Liceu, i amb accés lliure. 
L’òpera, a Collbató!

Collbató pren el Liceu

El Gran Teatre del Liceu torna a Collbató!
     

Després de l’èxit de la iniciativa “El Liceu a la fresca” de l’any passat, aquest 
juliol torna l’òpera a la plaça de l’Era!

El divendres 21 de juliol a 
les 22 hores podràs gaudir 
de l’obra Il Trovarore, de 
Verdi, a través de la pan-

talla a l’aire lliure que s’intal·larà al 
centre de la vila, a la Plaça de l’Era. 
L’accés és lliure.
L’èxit de participació de la passada 
edició de Liceu a la Fresca, on Coll-
bató va ser una de les més de cent vi-
les que van retransmetre La Bohème 
a través de pantalles gegants, va con-
vertir aquesta iniciativa en una de les 
activitats més populars a Catalunya.
Enguany, Collbató repeteix el seu 
compromís amb la cultura i tornarà 
a convertir-se en un dels amfiteatres 
que seguiran en directe Il Trovatore, 
l’òpera de Verdi, una producció amb 

una escenografia que fusiona les obres 
del cicle “Els desastres de la guerra”, de 
Goya, amb l’obra, convertint la repre-
sentació en una immensa tela.
La iniciativa “Liceu a la Fresca” vol 
apropar l’òpera a les viles catalanes i 
així promoure i potenciar la cultura al 
territori. Collbató tornarà a ser un dels 
seus escenaris.
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Festes

A banda del canvi d’ubicació, la cele-
bració va seguir el programa tradi-
cional, amb la participació del te-

clista i acordionista Zdizislaw Grygus, que 
va oferir una selecció de músiques catalana, 

alemanya, polonesa, mexicana i que va 
animar a alguns dels presents a cantar 
estàndards com “Non, je ne regrette 
rien”, popularitzada per la cantant fran-
cesa Édith Piaf. 

Festivitat sota cobert
La possibilitat de pluja va obligar a fer canvi de plans i finalment el Sopar de les 
Teulades de l’1 de juliol no es va celebrar a la Plaça de l’Era sinó al Casinet, per 
assegurar l’aixopluc. 
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Música

El Cor Inovyn de Martorell va do-
nar l’alternativa al Cor d’Adults 
de l’Escola Municipal de Música 

de Collbató en el concert celebrat el 25 
de juny a l’Església de Sant Corneli. Al 
davant d’ambdues formacions, en Car-
les Farràs, director també de l’Escola 
Municipal de Música de Collbató. 

Després d’un programa dividit en dues 
parts, amb peces per a cadascuna de les 
corals, les dues agrupacions van finalit-
zar l’actuació ajuntant forces i fent que 
les seves veus fossin una per cloure un 
repertori eclèctic, amb peces populars 
i d’autors contemporanis. Una de les 
composicions interpretades, “Esperan-
ça”, era una creació original de la Mane-
la Delgado, una de les integrants del cor 
de l’escola de música de Collbató. Les 
veus van estar acompanyades pel teclat 
del Carles Farràs i l’acordió de la Sònia 
Zurriaga.

Després d’una hora d’actuació en una 
església de Sant Corneli escalfada per 
les temperatures exteriors però tam-

Fusió de veus
Dues corals. Una, amb una llarga història; l’altra es presentava 
oficialment per primera vegada. 

bé per la gran assistència, el concert 
va finalitzar amb una gran ovació i la 
participació especial d’una de les noies 
que hi són a la vila dins del programa 
d’acollida organitzat per l’associació de 
Collbató per a la Solidaritat, que va lliu-

rar el ram de flors al director. El punt 
final perfecte per a un concert que va 
fusionar música, germanor i solidaritat.
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Es van presentar en públic oficialment en el concert de l’Església de Sant 
Corneli del 25 de juny, però ja fa un any que assagen. L’objectiu és gaudir de la 
màgia de la música i del cant en companyia.

Entitats

Cor d’Adults de l’Escola Municipal de Música de Collbató

Gaudint del cant en companyia

E

l repertori, molt eclèctic, el 
trien conjuntament. Fins i 
tot, proposen peces pròpies 
per ser cantades en grup. As-

sagen els dilluns a les instal·lacions de 
l’Escola Municipal de Música de Coll-
bató, de 20 a 21.15 hores.

El director del cor, que és també el di-
rector de l’Escola Municipal de Música, 
Carles Farràs, destaca l’esperit lúdic de 
l’agrupació: “Hem creat el cor perquè 
puguin participar persones, tinguin o 
no estudis musicals; l’objectiu és que ens 
ho passem bé”.

Els cantants destaquen que participar 
en aquesta formació els permet “des-
connectar del dia a dia i tenir temps per 
a ells”. A més, expliquen, es dóna un en-
torn de companyonia en què “tothom 
ajuda tothom”.

I és que el cant és una eina que, tal com 
afirma Carles Farràs, et pot ajudar en la 
teva vida: “T’ajuda a respirar bé, a con-
trolar la veu. I t’aporta la felicitat de dur 
a terme una pràctica artística en prime-
ra persona”.

COR D’ADULTS DE L’EMMC

Horari d’assaig: Dilluns, 
de 20 a 21.15 hores
Lloc: Escola Municipal de Música 
de Collbató
(Escola La Salut, passeig 
de les Escoles, 5-7)
Director: Carles Farràs

Després d’un any creant el repertori, el 
Cor d’Adults està obert a la participació 
de més cantants, de cara a la tempora-
da vinent. Si estàs interessat a provar, 
sense cap compromís, només cal que 
t’apropis a l’Escola La Salut quan assa-
gen, els vegis en directe i et sumis al po-
der de la música.
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L’associació juvenil CollbatoDONAlaMA organitza un 
sopar solidari el 15 de juliol a la plaça de l’Era en què 
compartirà amb els assistents el projecte de voluntariat 

que duran a terme el mes d’agost al camp de refugiats de Rit-
sona, a Grècia. Per 12 euros, podràs gaudir d’un sopar complet 
i ajudaràs a ajudar. Els tiquets els pots adquirir a La Cassola i 
a la farmàcia. 

CollbatoDONAlaMA és un grup de joves de Collbató 
que s’ha unit per millorar les condicions de les perso-
nes refugiades i que es va presentar el 29 de maig al Ca-
sal de Cultura. El sopar solidari forma part del conjunt 
d’accions que han preparat aquest estiu per donar-se a 
conèixer i aconseguir finançament per als seus projec-
tes d’ajuda. 

CollbatoDONAlaMA organitza un sopar 
solidari per al 15 de juliol

Fa calor! Protegeix-te!
Arran de les altes 
temperatures que 
s’han registrat 
els darrers dies, 
la Diputació de 
Barcelona ha publicat 
una sèrie de consells 
per assegurar que les 
altes temperatures no 
tenen conseqüències 
per a la nostra salut.

A

ixí, insisteix en la neces-
sitat d’hidratar-nos, con-
trolar la temperatura a les 
nostres cases i evitar fer 

activitats de 12 a 17 hores, l’estona en 
què la insolació és més forta.

Davant de símptomes com esgota-
ment, febre, mal de cap, irritació de la 
pell, nàusees o rampes, truca al 061 o 
visita el consultori. Pots ampliar la in-
formació en la pàgina que ha publicat 
la Diputació: http://www.diba.cat/
web/salutpublica/proteccio-solar

Protegeix-te de les altes temperatures!



Associacions

L a xerrada, organitzada per 
l’Assemblea Territorial de 
Collbató per la Independèn-
cia, va generar molta expec-

tació i va omplir la sala d’actes del Casal 
de Cultura el 30 de juny.
Baños va ser presentat pel coordinador 
de l’Assemblea Territorial de Collbató, 

Antonio Baños, en defensa 
del dret de sufragi

El portaveu de Súmate, Antonio Baños, va fer una ferma defensa 
“d’un dret fonamental com és el dret de votar” i va alertar contra els alcaldes 
que no volen permetre la celebració del referèndum de l’1 d’octubre a les 
seves poblacions. 

Enric Serra, que va destacar la seva vin-
culació a favor de la independència i la 
seva personalitat multidisciplinària, ja 
que Baños és periodista, polític, músic i 
escriptor. Anteriorment ha estat diputat 
al Parlament de Catalunya per CUP – 
Crida Constituent, per les eleccions del 
27 de setembre del 2015 i, des del maig, 
és portaveu de Súmate, l’entitat sobira-
nista de castellanoparlants.

A la seva xerrada, Baños també va inci-
dir en què cal considerar com a aliats les 
formacions polítiques i col·lectius inte-
grats en el moviment del 15-M “perquè 
les seves reivindicacions també són les 
nostres”, i a totes aquelles persones de 
Catalunya que volen votar “no” en el re-
ferèndum, perquè “tothom que vol exer-
cir el vot, sigui en un o en un altre sentit, 
és un demòcrata”.

Un cop finalitzada la seva interven-
ció, Baños va respondre les preguntes 
dels nombrosos assistents i va departir 
amb ells.
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Millores a la pista poliesportiva Martí Gil
La pista poliesportiva Martí Gil està rebent una sèrie de millores per adequar-la  
a la pràctica esportiva i millorar-ne la conservació. 

La pista ja disposa de noves reixes 
perimetrals que s’han instal·lat 
per assegurar la seva protecció 

quan no és en ús. La pista també rebrà un 
nou terra que garanteixi que la superfície 
del camp de joc sigui competitiva i ofe-
reixi el nivell de qualitat que requereix 
la pràctica esportiva. Aquestes millores 
pretenen solucionar la situació de la ins-
tal·lació, que ha provocat diverses quei-
xes de la Federació Catalana de Futbol 
Sala els darrers anys, que demanava un 
terra més segur i adient per a la pràctica 
esportiva.

A banda dels dies necessaris per fer les 
millores, la pista Martí Gil continuarà 
oberta de 8 a 23 hores, igual que l’altra 
pista de futbol sala de la població, de Can 
Dalmases. De nit es mantindran tancades 

per assegurar la conservació i perquè 
la població les pugui fer servir en òp-
times condicions.
Aquestes accions formen part de 
l’aposta de l’ajuntament per millo-
rar les instal·lacions esportives de 
la vila, d’acord amb les entitats i en 

funció de les seves necessitats. Entre les 
inversions realitzades darrerament, cal 
citar la instal·lació d’un sistema d’il·lu-
minació led al gimnàs de l’Escola Man-
suet i la primera fase d’arranjament de 
les xarxes de la pista poliesportiva de 
Can Dalmases.
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Recentment s’ha creat el Club 
Ciclista Collbató, dedicat als 
ciclistes de muntanya i de 

carretera. Tot i que fa molt poc de 
la seva fundació, la seva junta direc-
tiva ja està planificant accions, com 
un concurs de dibuix per crear el 
logotip del club, una pedalada popu-
lar amb recollida d’aliments prevista 
per l’octubre i xerrades de conscien-
ciació respecte a la seguretat.

La junta directiva està conformada 
per Juan Carlos Asensio (president), 
Amador Cobo (secretari) i José An-
tonio Serrano (tresorer). Podeu con-

tactar amb ells en el correu electrònic 
c.c.collbato@hotmail.com. Us anirem 

informant quan es vagi concretant 
el seu calendari d’accions.

Creació del Club Ciclista Collbató 

L’escenari principal del festival és 
l’interior de les Coves de Salnitre. 
A més, el festival compta amb un 

segon escenari, la Terrassa del Gong, un 
espai obert a la mateixa muntanya. Com 
a novetat, el GONG 2017 suma a la seva 
programació musical l’INPIRA 2017, una 
sèrie d’activitats al llarg dels dos dies del 
festival, centrades en la musicoteràpia. 

Programació GONG 2017: 17 instru-
ments desconeguts i dansa sufí 

L’interior de les coves acollirà -a les 
21 hores- el directe del reputat músic 
multiinstrumentista d’origen xilè Ne-
llo Chiuminatto (dissabte 22 de juliol).  

“La dansa de l’infinit” és un espectacle 
de dansa sufí, en què els dervixos ba-
llen sense parar simulant el moviment 
de l’univers (diumenge 23 de juliol). La 

companyia Dervitx Al-Andalus ballarà 
amb la música d’Ustad Daud Khan Sado-
zai, músic afganès de formació clàssica.
 
Abans i després del concert de les co-
ves, la Terrassa del Gong organitza 
un concert -23 hores- i una xerrada 
-19.30 hores- tant dissabte com diu-
menge. Els concerts aniran a càrrec del 
cantautor Ferran Savall (dissabte 22 de 
juliol), amb “Impro”, i de Carme Nali-
ni, una de les millors cantants de man-
tres del país (diumenge 23 de juliol). 
 
La xerrada Tots som Síria tractarà el tema 
dels refugiats de la mà d’Arcadi Oliveres, 
economista i activista per la justícia social 
(dissabte 22 de juliol), i tota la recaptació 
d’aquesta activitat anirà destinada a l’ONG 
CollbatoDONAlaMA, creada per joves 
del poble. L’altra xerrada (diumenge 23 de 
juliol) serà a càrrec de l’especialista Wadud 
Sabaté, que explicarà el sentit de la dansa 
sufí dels dervixos.
 
Activitats INSPIRA 2017: Tallers al vol-
tant de la musicoteràpia 

Com a novetat, el festival GONG 2017 
organitza pel dissabte 22 i el diumenge  

Gong 2017: Nous sons a les Coves de Montserrat
El dissabte 22 i el diumenge 23 de juliol se celebra la XII edició del GONG, el 
festival dedicat a les noves sonoritats, a les Coves de Salnitre de Collbató.

23 de juliol una sèrie d’activitats al llarg 
de tot el dia, agrupades sota el nom 
d’INSPIRA, que giren al voltant d’una 
temàtica: la musicoteràpia.

INSPIRA 2017 organitza quatre tallers: 
Un de cant amb la cantant i professora 
francesa Michelle Averard; un sobre les 
tècniques i les aplicacions terapèutiques 
del cant harmònic, impartit pel sud-afri-
cà Nestor Kornblum (tots dos tallers 
el dissabte 22 de juliol). El músic Nello 
Chiuminatto impartirà un taller sobre 
la numerologia del so, i Ravi Ramoneda 
impartirà un taller sobre el Kirtan, l’antic 
cant en sànscrit de mantres (tots dos el 
diumenge 23 de juliol). Tots els cursos 
tindran una durada de quatre hores -de 
10 a 14 hores- i se celebraran al centre de 
creixement personal l’Alsina de Collbató. 
Després dels cursos (de 14 a 16 hores), se 
celebrarà un dinar-taller en què es cuina-
rà un arròs amb energia solar de la mà de 
Núria Morral, que no només cuinarà sinó 
que explicarà aquesta tècnica de cocció. 
 
Finalment, l’Ermita de la Salut de Coll-
bató acollirà una audició on els alumnes 
posaran en pràctica allò après als tallers 
del matí.
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La Xylella pot arribar a afectar la vi-
nya, els cítrics, l’olivera i l’ametller 
i destaca per la rapidesa amb què 

contagia les plantacions, si bé algunes 
espècies són més resistents que d’altres. 
Detectada el 2016 a Manacor, s’han con-
firmat uns 100 positius entre Mallorca i 
Eivissa i, recentment, a Guadalest, a la 
Marina Baixa (Alacant), així que ja ha 

arribat a la península. 
Aquest plaga ha tingut 
una incidència especial-
ment letal a Itàlia, on es 
van haver de talar cente-
nars de milers d’oliveres 
per estar afectades. La 
Unió Europea ha definit 
la Xylella fastidiosa com 
una de les dues plagues 
de nova aparició més pe-
rilloses.

Per evitar-ne la proli-
feració, cal lluitar contra els insectes 
que transmeten el bacteri, mitjançant 
tractaments fitosanitaris des de la pri-
mavera fins a la tardor. També cal in-
formar de seguida que es detecti cap 
problema als arbres, com taques a les 
fulles o disminució de la producció. És 

Compte amb la Xylella fastidiosa!
El bacteri Xylella fastidiosa, conegut com l’Ebola de les oliveres”, s’ha propagat 
per les Illes Balears i València i podria escampar-se pel territori. Cal evitar 
l’abandonament de camps i rejovenir les plantacions per minimitzar-ne el risc.

molt important evitar l’abandonament 
dels camps i rejovenir les plantacions, ja 
que els tècnics han detectat que el bacteri 
té més incidència en arbres abandonats 
o que no es cultiven. Podeu trobar més 
informació a la pàgina web del Departa-
ment d’Agricultura de la Generalitat.
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Breus

MONTSERRAT DE NIT, 
AMB LA CREU ROJA
Més de 100 persones van participar a la Caminada Noc-
turna de l’Or, organitzada per Creu Roja a la muntanya 
de Montserrat, una caminada pensada per a tots els pú-
blics, amb un traçat de 10 km, per pista, i de dificultat 
baixa. La sortida es va fer l’1 de juliol, des de Can Cases 
(l’Ajuntament) d’El Bruc. Els participants van poder 
descobrir com és Montserrat de nit, amb avituallament 
i una butlleta del Sorteig d’Or.

L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA 
(OAC) COMENÇA L’HORARI D’ESTIU 
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Collbató 
inicia, aquest mes de juliol, el seu horari d’estiu, que 
s’aplicarà durant els mesos de juliol, agost i setembre. 
L’oficina obrirà de dilluns a divendres, en horari de 
matí, de 9 a 14 hores. Així doncs, durant aquest perío-
de, l’oficina romandrà tancada les tardes. 

OBRES DE RENOVACIÓ DE 
LA XARXA D’AIGUA DE LA RONDA 
D’URGELL
Durant el mes de juny es van dur a terme les obres de 
renovació de la xarxa de subministrament d’aigua de la 
Ronda d’Urgell.

Per minimitzar les molèsties, a l’obra hi havia personal 
d’assistència i es va posar a disposició dels veïns un 
telèfon mòbil de contacte. 

Aquestes obres formen part del pla d’inversions a la 
xarxa d’aigua pels anys 2017 i 2018 que, a més de reno-
var 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 in-
cidències de forma més eficient. Amb aquest pla d’in-
versions, l’ajuntament vol acomplir el compromís de 
reinvertir els guanys derivats del servei de l’aigua en 
actuacions destinades a millorar la xarxa de subminis-
trament de Collbató.

AGRAÏMENT A UNA DESCONEGUDA
El 20 de juny, el Jordi Rogent va perdre la seva cartera 
a Collbató, amb tota la documentació. L’endemà, el van 
trucar de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Una dona havia 
trobat la seva cartera i l’havia lliurat a la Guàrdia Munici-
pal perquè la retornessin al seu propietari.
Com el Jordi Rogent no coneix la identitat de la dona, 
ens ha contactat perquè transmetem públicament i en el 
seu nom l’agraïment a aquesta desconeguda que ha ofert, 
anònimament, tota una lliçó de civisme. I així fem, perquè 
hi ha informacions que ve molt de gust donar.
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EL MONTSERRATÍ, UNA REALITAT TERRITORIAL
Aquests dies haureu vist notícies sobre la plataforma “El Montser-
ratí és comarca”.
És una reivindicació que es remunta a l’any 1924 quan es va pro-
posar per primera vegada la comarca de Martorell. L’any 1936 Pau 
Vila defineix les comarques, regions i vagueries modernes de Cata-
lunya. A la consulta municipal de 1987, diversos ajuntaments recla-
men la creació de la comarca del Baix Llobregat Nord o Montser-
rat. L’informe Roca de l’any 2000 és ratificat l’any 2005 pel conseller 
Carretero; ambdós creuen que aquesta nova comarca montserrati-
na té una lògica i una viabilitat en tots els àmbits.
El Baix Llobregat esdevé finalment una comarca artificial dividida 
en 3 zones clarament definides unides per un riu o per una carre-
tera: el Delta del Llobregat, el centre i el nord, amb la muntanya de 
Montserrat.
Des de fa anys, entitats, societat civil, formacions polítiques i go-
vern locals reivindiquen la configuració d’un nou territori. Aquesta 
plataforma es posa a caminar per tornar a reclamar que el mapa 
territorial s’adapti al nostre temps.
Les nostres realitats configuren un nucli de poblacions allunyades 
dels centres administratius de decisió. Molt aviat es portarà al Par-
lament de Catalunya la nova Llei de Governs Locals, amb una defi-
nició clara: Catalunya és asimètrica i li cal una nova realitat territo-
rial, diversa i singular. La Llei es desenvoluparà durant aquests anys 
i, si els terminis es compleixen, l’any 2019 un nou mapa definirà els 
nous territoris catalans i les seves demarcacions.
Cal estar preparats per quan arribi la Llei i, per tant, la nostra mis-
sió és activar tot allò necessari per aconseguir de manera ferma i 
contundent el reconeixement del nou territori montserratí.

L’OLIVERA A COLLBATÓ
En el mes de juny s’han donat impulsos positius en relació al 
Parc Rural del Montserrat, pels pagesos i agricultors que inte-
gren el mateix, a través de l’entitat Art i Tradició, molt arrelada 
al territori del montserratí, i amb la col·laboració del GIC, es va 
encetar una sèrie de xerrades amb la finalitat de donar infor-
mació i suport a aquests, principalment en el cultiu de l’olivera.
En la primera xerrada, sobre productes pel tractament dels dife-
rents fongs, que sorgeixen en la fulla i arbres de l’olivera, prin-
cipalment es va comentar i mostrar l’interès dels participants 
sobre les trampes per la mosca, fins i tot indicant les quantitats 
de trampes per Ha.
El regidor Josep Estradé, que va assistir a la xerrada, es va impli-
car en reunir tota la informació de qui corresponia les parcel·les 
que hi havia cultiu d’olivera, per poder efectuar una proposta 
concreta al Patronat de la Muntanya, i aconseguir la subvenció 
per la compra de totes les trampes necessàries i poder implan-
tar-les en el territori, i la iniciativa ha arribat a bon port, i en el 
mes de juny s’han repartit als diferents cultivadors.
Des del nostre grup estem molt satisfets, ja que des dels nostres 
inicis, hem apostat per l’agricultura i donem tot el nostre suport 
a la gent que treballa la terra en el territori, i per això, hem fet 
una altra xerrada sobre les assegurances pels camps de cultiu, 
col·laborant amb l’entitat Art i Tradició.
En el mes de juliol, hi ha una trobada dels màxims responsa-
bles del Departament d’Agricultura, a Collbató. I continuarem... 
Gràcies al regidor, a Art i Tradició i a tothom que ho fa possible.

RISCOS ASSUMIBLES?
Fa quatre dies que hem passat la revetlla de Sant Joan. L’ajun-
tament va editar un ban aquell mateix dia on es recordava, do-
nades les condicions climàtiques, la prohibició de fer fogueres, 
llençar petards i pirotècnia a menys de 500 metres de qualsevol 
zona boscosa, agrícola o terreny urbà sense edificar. Aquella ma-
teixa tarda es va declarar, a més, un foc forestal a poca distàn-
cia de la nostra població, on els bombers voluntaris de Collbató 
varen assistir. Fet que va suposar que la dotació que hi havia al 
parc era mínima. Si, a tot això hi sumem que, només hi havia un 
vigilant de guàrdia aquella tarda i que en el moment de l’encesa 
de la foguera feia força vent, ens fem unes quantes preguntes: 
Calia assumir aquest risc? No hauria estat més prudent suspen-
dre la foguera de Sant Joan? Perquè una activitat com aquesta, 
que comporta que es tallin carrers pel pas de la flama del Canigó, 
que hi ha molta gent als carrers, o que a la zona de bombers no 
es va tallar l’accés a vehicles ni al carrer Muntanya ni al passeig 
de Ronda durant l’arribada de la flama, no tenia assignats més 
efectius de vigilància?
Senyor alcalde, creiem que és una inconsciència no haver pres 
les mesures de prudència que vostè mateix reclamava als veïns 
de Collbató. “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Aquest 
refrany reflecteix amb fidelitat la seva feina.

EL MONTSERRATÍ ÉS COMARCA!
El 4 de juliol es va donar el tret de sortida a la Plataforma El Montser-
ratí és Comarca! Neix amb la voluntat de reivindicar un vell anhel del 
nostre territori, la creació de la comarca del Montserratí.
Les demandes ja vénen de lluny, en el permanent debat de l’orga-
nització territorial del país sempre hi hagut la situació del Mont-
serratí. També, des de fa anys han sorgit iniciatives culturals, 
socials, econòmiques o esportives que treballen des d’una pers-
pectiva territorial montserratina.
La plataforma que tot just ha començat els seus primers passos, ha 
estat impulsada a títol individual per alcaldes i regidors de dife-
rents municipis, principalment del nord del Baix Llobregat. Però 
també des del primer moment s’han implicat persones indepen-
dents que creuen fermament amb la traducció comarcal d’aquesta 
realitat territorial.
És evident que la nostra realitat està ben allunyada de la capitali-
tat i del sud del Baix Llobregat. El fet de compartir comarca amb 
grans ciutats, i que la majoria de municipis que hi formen part 
ho són també de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ens provoca 
un greuge comparatiu respecte de la resta de municipis. De fet, el 
nord ja compartim, col·laborem i ens coordinem en àmbits com la 
promoció econòmica. Compartim referents sanitaris o judicials, 
però ens interessa pel bé de tots els municipis està ben estructu-
rats també institucionalment.
La demanda de la nostra realitat no només és una qüestió senti-
mental i d’identitat, també ho és per tenir el millor encaix possible 
per desenvolupar i protegir el nostre territori.
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Una nit per celebrar l’esport a Collbató

A la vetllada es van donar els premis als 
esportistes de les diverses entitats i es 
va lliurar l’Esportbató al millor espor-

tista de l’any a Jordi Morales, entrenador del 
Club Tennis Taula Collbató, que ha participat 
en cinc jocs paraolímpics.

La nit de l’esport, l’Esporbató, va ser una celebració de la pràctica 
esportiva que va aplegar més de 200 persones a la pista coberta Martí Gil. 

Nit de l’esport

La vetllada va començar amb el tradicional 
sopar, que, com sempre, dedicava un euro del 
tiquet per a una acció solidària. Enguany, l’en-
titat CollbatoDONAlaMA farà servir aquests 
diners per proveir d’aliments les persones re-
fugiades que són al camp de Ritsona, a Grècia.

Per presentar la nit, el regidor d’Esports de 
l’ajuntament, Jordi Riera, va enumerar els èxits 
assolits enguany per les entitats esportives de 
Collbató. A continuació, l’alcalde, Miquel Solà, 
va explicar la llarga relació de Collbató amb la 
pràctica esportiva i va donar la paraula als re-
presentants de CollbatóDONAlaMA perquè 
expliquéssim la seva missió i les accions que 
duran a terme per conscienciar la població.

A continuació es van lliurar els guardons de 
l’any. Del Club Tennis Collbató, es va premi-
ar el seu president Ramon Prunera i el nou 
planter; de 4000Peus, el grup “Caminant per 
Collbató”; de l’associació D8N8, la Catalina 

Jiménez; del club Atletisme Collbató, la So-
raya Hernández; del Club Centre d’Esports 
Collbató, l’equip prebenjamí A; del Club de 
Tennis Taula Collbató, l’equip que fins ara 
era 2a B provincial i que jugarà a 1a; de l’as-
sociació Dokai, l’Arnau Vicente; de l’escola de 
taekwondo, els alumnes de les classes de les 
18.15 i les 19.15 hores; de la Penya Blaugrana, 
el Melchor Álvarez; de l’associació Tai Chi, la 
Natalia Castells; del Casal d’Avis, el grup de 
petanca; de l’Slam Club, per la seva tasca es-
portiva, en Piki; del grup d’activitat de la gent 
gran, els inscrits d’enguany; de La Sargantana, 
el Gerard Escriu, i de l’Escola Mansuet, el Jordi 
García.

La celebració va seguir, amb animació i disco-
mòbil, que va fer ballar grans i petits.


