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

93 777 01 00
012
646 37 86 24
93 777 93 41
93 777 03 77
93 777 07 59
93 771 01 31
93 770 81 00
902 111 444
93 777 00 76
900 77 00 77
93 804 65 61
93 472 91 40
93 804 44 51
93 774 20 20
93 777 90 76
/667 56 27 16
93 777 06 33
93 777 01 36
93 771 00 04
900 750 750
93 775 55 52

Oficina Correus Collbató
Parròquia de Collbató
Parròquia del Bruc
Gas Natural (avaries)
Serveis funeraris (Pomfusa)
Aigües de Collbató
Atenció al client (dimecres i divendres,
de 9.30 a 13.30 h)
900 102 307
Avaries (24 hores)
616 421 478
Taxi Collbató, El Bruc i Esparreguera
659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

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

Centres educatius
Llar d’infants L’Abellerol
Escola La Salut
Escola Mansuet
SI Collbató

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

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

AGENDA
Agost 2017
10 DIJOUS - 11 DIVENDRES

CONCERT ORGUES:
BERNAT BAILBÉ INTERPRETA BACH
Bernat Bailbé, orgue, interpreta: ‘El teclat
ben temperat’, obra de J.S Bach
Organitza: Associació d’Amics de l’Orgue
(Collbató)
Horari: A les 18.00 hores
Lloc: Església de Sant Corneli
Preu: Accés gratuït (Es demanen aportacions
voluntàries)

11 DIVENDRES

CINEMA A LA FRESCA
Cinema a la piscina nocturna
“DR. STRANGE”
Organitza: Ajuntament
Horari: A les 22 hores
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 1 euro

18 DIVENDRES

CINEMA A LA FRESCA
Cinema a la piscina nocturna
“LA LA LAND”
Organitza: Ajuntament
Horari: A les 22 hores
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 1 euro

20 DIUMENGE

CONCERT DE PROFESSORS D’AIMS
Acadèmia Internacional de Música de Solsona
Wolfgang Abendroth, orgue
Cesar Altur de los Mozos, oboè
Dos alumnes, violoncel i violí
Obres de Vivaldi, Bach, Litaize, Mendelssohn
Barthold i Brod.
Organitza: Associació d’Amics de l’Orgue
(Collbató)
Horari: A les 19.00 hores
Lloc: Església de Sant Corneli
Preu: Accés gratuït (Es demanen aportacions
voluntàries)

21 d’agost de 2017 al 28 d’agost de 2017
Reobertura del Servei de Biblioteca i el
Casal de Cultura

HORARIS DEL SERVEI DE BIBLIOTECA
I DEL CASAL DE CULTURA

DEL 21 AL 25 D’AGOST:

Dilluns a divendres Matins
(10-14 hores Sala de lectura)

A PARTIR DEL 28 D’AGOST:

Dilluns a divendres Matins
(10-14 hores Sala de lectura)
Dilluns a divendres. Tardes
(16-20.30 hores)

25 DIVENDRES

PISCINA A LA FRESCA
Piscina nocturna
Organitza: Ajuntament
Horari: A les 22 hores
Lloc: Piscina Municipal
Preu: 1 euro

26 DISSABTE

FESTA MAJOR DEL CLUB DE TENNIS
Consulteu programa de la festa
a www.tenniscollbato.cat
Organitza: Club de Tennis de Collbató
Horari: Tot el dia, consulteu programa
a www.tenniscollbato.cat
Lloc: Club de Tennis i Camp de Futbol
Municipal
EXPOSICIÓ

DEL 22 D’AGOST AL 12 DE SETEMBRE

OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
Exposició produïda per l’Associació per a
les Nacions Unides a Catalunya. Detalla els
objectius que el setembre del 2015, els líders
mundials van acordar per millorar la vida
de totes les persones, en qualsevol lloc del
món.
Horari: De dilluns a divendres (10-14 h) (1620.30 h). Atenció! Consultar horari d’estiu
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)

Ajuntament

L

L’Ajuntament de Collbató obre tres
convocatòries de treball

’Ajuntament de Collbató ha
fet públiques tres convocatòries de treball: Tècnic
superior d’administració
general, tècnic jurídic i la constitució
d’una borsa de treball per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local. Per als dos primers
processos, el termini de presentació
d’instàncies és fins al 23 d’agost; per
a la tercera convocatòria, fins al 21
d’agost.
El lloc com a tècnic d’administració
general és en règim d’interinatge,
amb jornada completa. Per participar en aquesta convocatòria cal tenir
Grau o Llicenciatura en Dret.
La convocatòria de tècnic jurídic forma part del pla d’ocupació local subvencionat per la Diputació de Barcelona. En aquest cas, és a mitja jornada,
de 9 a 14 hores i per persones aturades
de llarga durada, de més de 45 anys, o
altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals. També cal tenir Grau o Llicenciatura en Dret.

d’educació universitària. El lloc és
a jornada completa.
Pots consultar les bases de les convocatòries en aquest enllaç (http://bit.
do/collbato-ofertes), que et dirigeix
a la notícia de la web municipal.

Finalment, pel que fa a la borsa de
treball per a la contractació d’un
agent d’ocupació i desenvolupament local, els aspirants han de
tenir un grau universitari o haver
superat el primer o segon cicle

Miquel Solà

Josep Estradé

Maria Teresa Casanovas

Àlex Samaranch

Jordi Riera

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

Primer 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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Ajuntament

Comunicat de l’Ajuntament en relació a les
declaracions realitzades per Jordi Serra
En relació a les acusacions fetes darrerament pel Sr. Jordi Serra i que afecten
tres treballadors d’aquest consistori, l’Ajuntament de Collbató vol manifestar el
següent:

L

’Ajuntament és una organització amb una plantilla de 53
treballadors i treballadores,
que han de facilitar tots els
serveis públics a un poble que ha vist
multiplicada la seva població en molt
pocs anys, sense poder multiplicar la
seva plantilla de forma equilibrada per
assumir l’increment de serveis.
Aquesta disfunció obliga a utilitzar
tots els recursos que tenim a l’abast
per resoldre les demandes ciutadanes
amb la màxima eficiència, i això ens
porta a utilitzar els recursos que altres Administracions posen al nostre
abast, com són els plans d’ocupació, els
convenis, etc., que, sovint, fan servir
procediments diferents de la selecció i
provisió reglamentària per cobrir llocs
de plantilla.
1) El 2016, igual que en anys anteriors,
l’Ajuntament va convocar 2 processos
selectius dins del Programa de Plans
d’Ocupació; un, per a personal per a la
brigada municipal, i un, per a personal
destinat al departament de promoció
econòmica, per desenvolupar un projecte bàsic pel poble i les seves empreses, que no es podia dur a terme amb
personal propi, ateses les limitacions
de la plantilla.
La persona que va quedar en primer
lloc en el procés de selecció va ser nomenada per treballar en el projecte
de desenvolupament econòmic, per
un període de 6 mesos. Acabat aquest
període sense que el projecte hagués
finalitzat, es va aprovar una pròrroga
que permetés finalitzar la feina iniciada, que, d’altra manera, hauria quedat
sense acabar per manca de personal a
l’Ajuntament que s’hi pogués dedicar.
Les mateixes bases del Programa de la
Diputació permeten aquestes pròrrogues. Així doncs, en cap cas són nous
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contractes “a dit”, sinó les execucions
dels projectes iniciats, que són la raó
per la qual es demanen subvencions
públiques. Aquest lloc no forma part
de la plantilla de l’ajuntament.
2) El juny de 2016 l’única lletrada de
l’Ajuntament de Collbató va deixar el
seu lloc de forma sobtada i provisional,
deixant l’Ajuntament sense assessorament tècnic jurídic.
L’assessorament jurídic és considerat
“servei essencial” en una Administració
pública, per la qual cosa cal restituir les
baixes de forma immediata, per evitar
que l’organització entri en col·lapse per
parada tècnica. No hi ha cap acte administratiu que pugui desenvolupar-se
sense el control i assessorament d’una
persona amb la titulació adequada en
aspectes legals; és a dir, un/a llicenciat/
da en dret.
La urgència dels temes que restaven
pendents va exigir una resposta ràpida
i concisa, dins de la legalitat, i es van
recercar persones candidates que acceptessin un lloc de treball a precari,
a Collbató. La Junta de Govern Local,
que llavors comptava amb el Sr. Jordi
Serra com a tinent d’alcalde de ple dret,
va aprovar la contractació per urgència
d’una persona que reunia els requisits
tècnics, les competències adequades i
que acceptava incorporar-se de forma
immediata, sabent que de seguida hauria de passar un procés selectiu, que actualment està en marxa. L’Ajuntament
de Collbató vol deixar ben clar que no
demana mai la ideologia política de les
persones abans de contractar-les, sinó
el seu currículum.
3) La biblioteca existeix i funciona des
del 2014 gràcies al conveni signat amb
la Diputació de Barcelona. La Diputació dota del personal de direcció, sigui
amb personal o amb subvenció di-

recta. Durant el 2015, l’Ajuntament
va rebre queixes reiterades per part
del públic usuari en relació a la dinàmica del servei i el tracte del director. Després d’una anàlisi de la
situació, feta conjuntament amb la
gerent de biblioteques de la Diputació de Barcelona, es va determinar
que Collbató requeria una direcció
menys tècnica i més propera a la ciutadania. L’Ajuntament compta amb
una única persona amb la titulació
necessària per assumir les funcions
de direcció de biblioteca i va ser
aquesta l’opció que es va consensuar
amb la Diputació de Barcelona, que
és qui designa la direcció de la biblioteca, en tots els casos, segons el
conveni vigent.
Així doncs, en tots tres casos l’Ajuntament ha seguit estrictament la
legalitat i ha actuat amb una única
intenció: Dotar l’Ajuntament dels
recursos humans necessaris per
oferir els serveis que la població necessita. El mateix podem afirmar de
la resta de contractacions que cita.
A més de donar aquestes explicacions per restituir la veritat dels fets,
l’Ajuntament vol indicar que es reserva el dret d’exercir totes aquelles
accions que siguin necessàries per
evitar que es tornin a produir difamacions com aquestes. I més, tenint en compte que qui les formula
està processat i afronta una querella
criminal per tres possibles delictes
molt greus, per, presumptament,
haver contractat a dit la seva parella en dues ocasions. Aquests fets,
entre d’altres, van motivar la pèrdua
de confiança en la seva gestió i, conseqüentment, l’expulsió del Sr. Jordi
Serra de l’equip de govern de l’Ajuntament de Collbató.

Actualitat

FESTA DE L’ESPORT, EL 3 DE SETEMBRE
El 3 de setembre, de 10.30 a 14 hores, Collbató es converteix en un centre
esportiu! Vine a les diferents ubicacions i gaudeix fent esport!

E

l camp de futbol municipal, l’Escola Mansuet,
l’Slam Club i el Club de Tennis Collbató seran
els emplaçaments on es faran les diferents activitats esportives. Les exhibicions de Karate i d’ac-

tivitats dirigides se celebraran al gimnàs de l’Slam Club, a
partir de les 11 del matí.
Passa’t per totes les activitats i per les dues exhibicions i rebràs un entrepà, una peça de fruita i una ampolla d’aigua!

El Gran Teatre del Liceu, a Collbató
Divendres 21 de juliol, Collbató va gaudir de l’obra Il Trovatore, de Verdi, a través
de la pantalla a l’aire lliure que es va instal·lar al centre de la vila, a la Plaça de l’Era.

L

’èxit de participació de la passada edició de Liceu a
la Fresca, on Collbató va ser una de les més de cent
viles que van retransmetre La Bohème a través de
pantalles gegants, va convertir aquesta iniciativa
en una de les activitats més populars a Catalunya.
Enguany, Collbató va repetir el seu compromís amb la
cultura i va tornar-se a convertir en un dels 166 amfiteatres que van seguir en directe Il Trovatore, l’òpera de Verdi, una producció amb una escenografia que fusionava les
obres del cicle “Els desastres de la guerra”, de Goya, amb
l’obra, convertint la representació en una espectacular representació amb gran poder visual.
La regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas, va introduir als assistents l’argument de l’obra i va anunciar que
Collbató continuarà col·laborant amb el Gran Teatre del
Liceu, amb l’activitat Liceu a la Fresca com amb l’assistència d’espectadors de Collbató al teatre.
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No a la proposta d’inversions per millorar
la xarxa d’aigua, la llar d’infants i el Casinet
Els regidors de Socialistes de Collbató i el regidor no adscrit, Jordi Serra, van votar en
contra de la proposta d’inversions per millorar la xarxa d’aigua, la llar d’infants i el Casinet,
a compte del romanent de tresoreria, en el ple ordinari celebrat el 17 de juliol.

C

om a conseqüència d’aquests
vots en contra, el punt més
rellevant del ple no va ser
aprovat i el romanent no es
podrà dedicar a millorar la situació
d’una xarxa que perd més de la meitat
de l’aigua que transporta. La proposta
presentada per l’equip de govern, format per ERC, GIC i PDeCAT, també
preveia millores a la llar d’infants (canvi de terres de les aules) i al Casinet (les
millores sol·licitades per les entitats
usuàries). Totes aquestes actuacions
queden, doncs, paralitzades per ara.
El ple sí que va aprovar accions com
la baixada del preu del paquet de 30
bosses compostables, de 2,80 a 2 euros.
A l’hora de presentar la proposta d’inversions, el regidor Josep Estradé va
explicar la “situació altament preocupant, resultat de 20 anys de gestió
ineficient i de manca d’inversions”. El
regidor va comentar que, durant l’any
i mig de gestió directa, s’ha millorat el
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rendiment gràcies al manteniment i a
les recents actuacions a l’Av. del Centenari i del passeig Mansuet/Parellades, on, segons va afirmar, “es perdia
prop del 70% de l’aigua”.
La proposta de l’equip de Govern fixava tres línies d’actuació: la telelectura, la recuperació dels pous propis i la
substitució dels trams en pitjor estat,
posant l’accent en la implantació de la
telectura, tant dels comptadors de zona
com dels abonats. Mitjançant aquest
sistema, es pot disposar d’informació
sobre el consum amb freqüència horària, fet que permetria la identificació
de les fuites gairebé en temps real i facilitaria les actuacions, optimitzant els
esforços.
A més, la implantació de la telelectura
oferiria beneficis per a l’abonat, ja que
detectaria fuites a la xarxa interior de
la casa i evitaria consums excessius. Segons va explicar Estradé, “entre 2016 i
el primer trimestre de 2017 s’han fac-

turat 39 rebuts detectats com a fuites,
amb un import total de 75.764 que,
després d’aplicar la tarifa especial de
fuites, ha quedat en 39.103 euros; amb
una detecció immediata, s’hauria generat un estalvi mitjà d’uns 450 euros
per abonat que ha patit una fuita”. La
implantació de la telelectura seria també un mitjà de lluita contra el frau, ja
que detectaria, de manera immediata,
la manipulació del comptador.
El regidor també va explicar la intenció de posar en servei els pous propis
d’aigua que, fins a l’any 2011 cobrien el
50% de les necessitats d’aigua de Collbató i que “per raons desconegudes” es
van deixar de fer servir, amb el resultat
que, el 2014, tan sols subministraven el
12% de l’aigua.
La tercera línia d’actuació era la substitució dels trams de la xarxa que produeixen fuites recurrents. En aquest
sentit, Josep Estradé va destacar el
tram de la ronda d’Urgell, Martorell i

Ajuntament
Panadella, fet fa només 12 anys i que
presenta fuites gairebé cada dia. Segons va explicar el regidor, “la causa
rau en la utilització de materials no
homologats, fabricats per l’empresa
Futura Systems, que la Generalitat va
clausurar per no ser homologable el
seu sistema de producció i que, ja sabem, rebentaran en la seva totalitat. I
això amb l’agreujant que l’informe de
l’enginyer municipal ja va advertir de
la manca d’homologació però Sorea
(l’anterior gestor del servei de l’aigua)
el va recepcionar”. Estradé va explicar
que “aquest tema ens el reservem per
fer-ho constar en la liquidació definitiva amb Sorea i per si calen accions
de reclamació judicial”. Per finalitzar la
seva explicació, el regidor va afirmar:
“Tenim ja avaluada part de la solució
i disposem de recursos econòmics. No
fer-ho immediatament seria, com els
hi deia l’altre dia, una greu irresponsabilitat política en què no pensem incórrer”.
La regidora socialista Ana Úbeda va
posar en dubte si fer la inversió en
comptadors era la millor opció per millorar la xarxa i va condicionar el sí del
seu grup a un acord més ample, que inclogui les inversions i el pressupost del
temps que queda de legislatura: “Ens
haurien de citar i si tanquem un acord,
tindran el nostre vot”. Com a resposta,
Estradé va recordar les inversions previstes: la xarxa d’aigua, la planta segona
del Casal, l’ampliació del pont de Can
Dalmases i la millora d’equipaments i
va concloure que “la telelectura és la
millor manera de saber on cal intervenir, ja que actualment anem a cop de
fuita”.
També va intervenir, l’alcalde, Miquel
Solà, que va voler destacar que “aquest
tema és prou greu com per a fer un
exercici de responsabilitat, així que li
agrairia que no fem política”.

Aprovació del pla local de joventut
Un altre dels punts del dia era el pla
local de joventut, per fixar polítiques
locals per oferir al jovent les millors
condicions per als seus projectes vitals,
d’igualtat i de ciutadania activa. A la
seva intervenció, la regidora socialista
Concepció Alsina va definir el pla de
“poc ambiciós” i va criticar que algunes
accions, com les polítiques d’habitatge,
“no estaven prou desenvolupades”. El
regidor Jordi Serra el va considerar “poc
participatiu”. Per respondre els comentaris, el regidor Jordi Riera va destacar
que es volia que les propostes fossin “realistes, aplicables i viables”. Per la seva
banda, la regidora socialista Ana Úbeda
va explicar que el seu grup s’abstindria
“per no posar pals a les rodes”.
El pla local de joventut va ser aprovat
amb els vots favorables de l’equip de
govern, l’abstenció dels regidors socialistes i el vot negatiu de Jordi Serra.
Concessió administrativa privativa
de les pistes de tenis
Un altre dels punts destacats del ple
d’ahir va ser l’aprovació de la concessió
administrativa privativa de les pistes de
tenis a una entitat sense ànim de lucre
per preservar el servei i l’ús social de la
instal·lació. Tots els regidors van valorar
positivament la posada en marxa de la
concessió si bé van manifestar dubtes a
l’hora de fixar els criteris objectius per a
la concessió. L’alcalde va animar els regidors a fer les seves aportacions per millorar el procés de concessió.
A l’hora de les votacions, aquest projecte
va ser aprovat amb l’abstenció dels regidors del grup socialista i de Jordi Serra.
A la sessió del ple també es va presentar la proposta de modificació de la

naturalesa jurídica de la plaça d’arquitecte, per passar a ser funcionari. Els
regidors socialistes i el regidor no adscrit van voler que s’inclogués en l’acta
el seu reconeixement a l’anterior arquitecta municipal, Èrika Blancas, per
la feina realitzada durant els anys que
ha dut a terme aquesta tasca. L’equip
de Govern s’hi va sumar a l’agraïment.
Altres punts aprovats van ser la fixació
de festes locals: el 21 de maig, segona
pasqua, i el 17 de setembre, per compensar que Sant Corneli coincidirà en
diumenge; i els dos festius d’apertura de
comerços, el 13 de març i el 15 d’agost.
També es van aprovar pel ple la taxa per
la prestació del servei d’atenció domiciliària i la taxa per la prestació del servei de
tallers, activitats i cursos organitzats per
l’ajuntament.    
En el torn de precs i preguntes es va informar sobre les obres de les Coves de
Salnitre, la finalització de les quals l’alcalde preveu per a l’1 d’octubre, el procés
de desplegament de la fibra òptica que
es preveu per aquest any, i l’avaria de la
piscina de Collbató, entre d’altres. El regidor Jordi Serra va proposar que s’honorés la memòria dels veïns de Collbató
víctimes dels processos del franquisme
durant la Guerra Civil. L’alcalde, Miquel
Solà, va agrair la proposta i la va ampliar,
per incloure tots els condemnats i represaliats pel franquisme durant tots els
anys d’existència d’aquesta dictadura.
Finalitzat el ple, va intervenir una veïna
que va comentar la brutícia a la zona del
Bon Preu, l’estat dels carrers de la zona,
la incidència registrada a la piscina i les
possibilitats de lluita contra la processionària, entre altres aspectes.

Per la seva banda, el regidor no adscrit,
Jordi Serra, va expressar que no negava la necessitat de millorar la xarxa
d’aigua, com també eren necessàries
altres actuacions que s’han de fer al
municipi.
Finalment, els regidors socialistes i el
regidor no adscrit van votar en contra de la proposta per a la millora de la
xarxa, la llar d’infants i el Casinet.
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Cultura

El Gong - Inspira aplega
espiritualitat i música
Malgrat els ruixats de la segona jornada, l’edició d’enguany del Festival Gong,
que incorporava les activitats de dia sota l’epígraf Inspira, va aconseguir que
un gran nombre d’espectadors es contagiessin de música i espiritualitat el
cap de setmana del 22 i 23 de juliol.

E

l primer dia del festival
Gong Inspira va mostrar les
diferents dimensions del fet
musical, des de l’aspecte vibracional i terapèutic, posat a prova en
els tallers que van ocupar el matí del
dissabte, a la geogràfica, presentada
per Nello Chiuminatto al seu concert
a les Coves, com la més emotiva, amb
l’actuació de Ferran Savall, a la terrassa
del Gong. La primera jornada també va
establir un pont de diàleg amb el nostre entorn, mitjançant la conferència
d’Arcadi Oliveres sobre la situació dels
refugiats i els orígens dels conflictes
que han motivat el seu desplaçament,
en què van participar els integrants de
l’associació CollbatoDONAlaMA.

8 |Collbató informa

La jornada va començar amb un taller
de cant amb la cantant i professora
francesa Michelle Averard, i un altre
dedicat a les tècniques i les aplicacions
terapèutiques del cant harmònic, impartit pel sud-africà Nestor Kornblum,
un dels millors cantants d’harmònics
del món. Els dos tallers van confluir a
la pràctica duta a terme a l’Ermita de la

Salut, que es va obrir especialment per
a aquesta activitat.
Al migdia, l’Ajuntament, el festival
Gong – Inspira, l’Alzina de Collbató i
ecoment.org van organitzar un dinar
amb arròs solar, que es va cuinar al
Racó d’en Ponis i es va poder dinar a
l’Alzina de Collbató. L’arròs era totalment ecològic, cuinat amb els rajos solars, mitjançant tres miralls parabòlics
que van concentrar l’energia fins a arribar als 200 graus. La cuinera ver ser
la Núria Morral, màxima representant
de la cuina solar.
La terrassa de les Coves va rebre l’economista i activista social Arcadi Oliveres, que va explicar sense embuts l’ori-

Cultura

gen de les desigualtats que provoquen
que les persones hagin d’abandonar les
seves llars per convertir-se en refugiats. Oliveres va recordar els interessos
econòmics que s’amaguen darrere les
guerres, com els beneficis per la venda
d’armes i va destacar que Espanya és
un dels principals fabricants d’armes.
L’economista va apel·lar a la conscienciació i la responsabilitat col·lectiva per
forçar els governs a fer-se càrrec de les
conseqüències dels seus actes. A continuació, els integrants de l’associació
CollbatoDONAlaMA van explicar el
seu pròxim viatge al camp de Ritsona
(Grècia) per ajudar els refugiats amb
les aportacions que han aconseguit els
darrers mesos.

Diumenge, el Gong apaivaga els núvols
Semblava que no seria possible. El gran
ruixat que tot just havia caigut sobre Collbató i va obrir les torrenteres de la muntanya feia previsible que s’hagués de suspendre el segon dia del festival. Però, amb una
sincronicitat extraordinària, la pluja va aturar-se en el moment just i el cel es va obrir
per indicar-nos el camí cap a les Coves.
La codirectora del festival, Angelina Esteve, ens va rebre a la porta d’entrada al món
interior de la muntanya i va felicitar-nos
per haver tingut paciència i fe, malgrat la
meteorologia adversa. El premi seria compartir un moment especial, una celebració
conjunta, amb la música d’Ustad Daud
Khan i el ball de Dervitx Al-Andalus. Minuts després de l’hora inicialment prevista,
va començar la cerimònia. I els giròvags
van repetir el seu moviment infinit, girant
contínuament com els planetes a l’espai,
connectors entre cel i terra a l’interior de la
muntanya màgica.

Després d’una tarda plena d’incerteses,
la seva actuació, i la cloenda, a càrrec de
la Carme Nalili, que ens va interpretar
mantres, va relaxar les nostres ànimes per
afrontar la baixada de la muntanya, el descens des de la dimensió espiritual del festival Gong, que s’acomiadava de nosaltres
fins d’aquí a un any.

El concert a les coves va estar protagonitzat pel multiinstrumentista Nello Chiuminatto, que ens va oferir un
viatge sonor per les cultures del món
mitjançant diversos instruments de
vent, corda i percussió.
La primera jornada la va tancar amb
un esclat d’emoció el jove músic Ferran Savall, en finalitzar la seva actuació
amb una nana cantada a cappella que
va demostrar com, només amb la veu,
la música ens pot arribar al cor.
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L’Ajuntament instal·larà la telelectura
dels comptadors d’aigua
Els comptadors amb telelectura indiquen al moment on es produeixen fuites.
D’aquesta manera, es pot avisar l’abonat quan té una incidència a la xarxa
de la seva llar o detectar una fuita al carrer. En tots dos casos, aconseguim
importants estalvis i prioritzem les actuacions per actuar allà on és necessari.

P

otser alguna vegada t’has trobat amb la sorpresa de rebre
un rebut d’aigua anormalment
elevat. Si a casa teva tens jardí
o piscina, aquest increment pot ser degut
a un consum excessiu a causa de recs per
aspersió o al manteniment de la piscina,
que caldria controlar. Hi ha mitjans per
reduir molt les pèrdues per evaporació i
també arbres i vegetació de jardí que necessiten molt poca aigua.
Però, en molts casos, es tracta d’una fuita
oculta en la xarxa interior de l’habitatge,
que és responsabilitat del propietari.
Amb l’actual sistema de lectura trimestral manual, quan es detecta la fuita
ja han passat molts dies i la factura es
dispara. Si és el cas, es pot fer una reclamació, justificar la fuita i s’aplica la
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tarifa de fuites, però, tot i així, el rebut
segueix sent molt alt.
Entre 2016 i el primer trimestre de
2017, s’han facturat 39 rebuts detectats
com a fuites, amb un import total de
75.764 euros, que, després d’aplicar la
tarifa especial, ha quedat en 39.103 euros. Amb una detecció immediata de la
fuita s’hauria generat un estalvi mitjà
d’uns 450 euros per abonat afectat.

D’altra banda, la part més important
del rebut es deu a la compra d’aigua a
l’engròs (en alta) a l’empresa Aigües
Ter Llobregat (ATLL), que ven aigua
als ajuntaments. Aquest cost representa el 53% de les despeses totals del
servei. I el que és lamentable és que, tal
com vam rebre la xarxa l’any 2016, més
del 55% d’aquesta aigua que comprem
es perd per les fuites d’una xarxa en la
qual durant 20 anys no es va invertir
ni un euro.

Més del 55%
de l’aigua que
comprem es perd
per les fuites d’una
xarxa en la qual
durant 20 anys no
es va invertir ni
un euro

Invertir en la xarxa per tal de reduir les fuites a un nivell normal
(20%) és la prioritat de l’equip de
govern. Les primeres actuacions
fetes a l’Av. del Centenari, carrers
Mansuet i Parellades ja han donat
fruits i cal seguir en aquesta direcció. I, lògicament, baixar els costos

Serveis
del servei implicarà abaixar el preu
de l’aigua.
I d’aquí la voluntat de l’equip
de govern de substituir tots els
comptadors d’abonat i també els
10 comptadors de sectors de consum per un sistema de telelectura.
Amb això tindrem una fotografia

Invertir
en la xarxa és la
prioritat de l’equip
de govern. Les primeres actuacions a
l’Av. del Centenari,
carrers Mansuet i
Parellades ja han
donat fruits

en temps real de la situació de la
xarxa, podrem identificar els punts
més febles de la xarxa i actuar amb
eficàcia. Per la seva banda l’abonat
tindrà també la possibilitat de fer
un seguiment periòdic del seu consum i rebrà un avís immediat en cas
de fuita interna.

AVANTATGES DE LA TELELECTURA
Per al servei/municipi:
• Redueix els temps de lectura i allibera recursos humans per a altres tasques de servei.
•Evita les reclamacions per lectures estimades.
• Optimitza els rendiments de la xarxa amb la realització de balanços hídrics
de forma contínua.
• Emet alarmes quan es realitzen manipulacions del comptador.
• Obté informació exacta del consum per respondre reclamacions del client.
• Possibilita oferir més serveis de gestió als clients: Avís de fuita i de consum elevats,
informació respecte als seus patrons de consum, etc.

Per a l’usuari del servei:
• Permet que l’abonat conegui el seu patró de consum per tal d’aplicar mesures d’estalvi, etc.
• Facilita la comprensió del rebut i la uniformitat dels blocs de consum.
• Pot definir alarmes per evitar malbaratament d’aigua i facturacions elevades:
Avís de cabal de fuita, avís de cabals elevats, etc.
• Mostra informació acurada davant de qualsevol dubte de consum.
A la web municipal, a http://www.collbato.cat/ajuntament/regidories/serveis.municipals.htm, podeu
trobar tots els avantatges de la telelectura.
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Una deliciosa immersió amb Telemann
El cicle de concerts programats per l’Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató
ens va oferir una immersió en l’obra de Georg Philipp Telemann de la mà del
Projecte Arbarok, que va tenir lloc a l’església de Sant Corneli.

G

eorg Philipp Telemann va
ser un dels compositors
més reconeguts i prolífics
del barroc. Creador d’una
ingent obra, de la qual s’han identificat més de 3.000 obres, va ser també
un innovador en la comercialització

de la seva creació, amb
la fundació de la seva
pròpia publicació, un
dels primers casos de
revista musical. En ella,
reproduïa les seves
obres en diverses entregues, cosa que obligava als seus seguidors
a comprar revista rere
revista per disposar de
la transcripció íntegra
de les seves peces. És, senzillament, un
dels primers casos coneguts de venda
per fascicles.
A banda de les seves estratègies comercials, Telemann és també un gran compositor, un dels més valorats del seu
període. El Projecte Arbarok, formació

especialitzada en la música de cambra
del barroc, ens va oferir un deliciós tast
de la seva producció. David Corominas,
al traverso; Laura Díaz, a l’oboè, Enric
Riera, al violí, Marta Sala, al violoncel,
i Joan Castillo, al clavecí, no només ens
van obsequiar amb una interpretació
emotiva de les peces del compositor
alemany sinó que ens van explicar les
peculiaritats dels instruments que feien
servir, de l’època del barroc i amb característiques diferents dels instruments
actuals d’orquestra.
Durant les seves introduccions, els músics van reconèixer que els feia molta
il·lusió presentar aquest concert que els
havia generat “moltes discussions però
també molta joia”. Tenint en compte el
resultat, l’esforç va pagar la pena.

FOTOGRAFIEM LA NOSTRA MUNTANYA
La Sala d’Actes del Casal de Cultura va acollir l’acte de lliurament dels premis
del XII Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio i l’alcalde
de Collbató, Miquel Solà, va lliurar els premis als guanyadors.

A

la seva introducció, l’alcalde
va destacar la participació
de l’Agrupació Fotogràfica
de Collbató, ObjectivaMent,
dins del jurat dels premis, i va animar la
gent de Collbató a participar en el concurs i mostrar la muntanya des del punt
de vista de la vila.
Pel que fa als premiats, Jordi Martin va
ser guardonat amb el primer premi de
la Categoria General amb la fotografia
“Trenc d’Alba”. En la Categoria Portals
de Montserrat va ser premiada la foto
“Des del Marganell”, realitzada per Carlos Illa; l’autor de la fotografia guardonada amb el primer premi de la Categoria
Creativa, “Camí”, va ser Pere Grima.
Les fotografies premiades en segon i tercer lloc de la Categoria General van ser,
respectivament, “Colores de la noche”,

de Pavol Ac, i “Llum Celestial”, de Jaume Morera. La segona classificada de la
Categoria Portals ha estat “Cercant el
Pol·len”, de Ricard Forn; i la tercera, “Llibertat”, de Lluís Pallarès. Finalment, la
segona fotografia premiada, i la tercera,
de la Categoria Creativa són, respectivament, “L’Abadia”, de Joan Ramon, i “Els

camins del Senyor són inescrutables”, de
Jaume Oliveras.
420 fotografies s’han presentat al concurs, que vol destacar fotogràficament
els valors del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat en qualsevol dels
aspectes, com flora, fauna, monuments,
cultura, natura i territori.
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Entitats
Associació Esportiva D8N8

L

ESPORT I SALUT, A TOT RITME!

’Associació Esportiva Aeròbic-ball D8N8 és una entitat
sense ànim de lucre, que té
com a missió promoure i
potenciar la salut

i el benestar de les persones de totes les edats i les famílies
mitjançant activitats físiques dirigides. Les activitats estan agrupades en

da, mitjançant el joc, la música, l’exercici físic i el ball.
A banda del ball, ofereix una gamma
d’activitats esportives per a tots els
nivells, com aeròbics, hip-hop,
condicionament físic,
estiraments i relaxació. Els alumnes estan
organitzats, en funció
de les seves edats, en
diferents grups: Black
Kids, Galaxy, Millenium, Toxic, Pinks,
Dreams i Ganeshas.
D8N8 també organitza
activitats educatives (casals, tallers
d’estudi), basats en el treball en equip,
l’educació en valors i l’entreteniment
i compta amb un equip directiu
amb una gran experiència. TJ
és la directora, amb més de 25
anys d’experiència professional impartint classes d’activitats dirigides a nens, joves,
i adults, compaginades amb
l’educació infantil. També és la
coordinadora

del Casal d’Estiu D8N8. Pol és monitor
i coreògraf de D8N8, monitor del Casal d’Estiu D8N8 i el director artístic
dels festivals de D8N8.
L’associació participa en les diferents
festes populars que s’hi celebren a
Collbató, com el Carnestoltes, La Fira
d’entitats i La Festa de l’esport. A més,
organitza al Teatre La Passió d’Esparreguera dos festivals propis, d’estiu i
de Nadal, per mostrar la preparació
dels seus alumnes i compartir la passió pel ball.
A principis de setembre iniciarà el
curs vinent i l’entitat ja comença a
tenir plens els grups. Si t’interessa,
posa’t en contacte amb ells, visita’ls a
l’Escola de la Salut i... a ballar!

tres àmbits: Escola d’Aeròbic, Casal
d’Estiu-tallers d’estudi i activitats
lúdiques-populars.
D8N8 va néixer l’any 2009 a Collbató. Dirigida als infants entre 3 i
12 anys i als adults, col·labora en la
formació dels nens i nenes, afegint valors com respecte, convivència, amistat, al mateix temps que els facilita la
pràctica esportiva de manera diverti-

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA D8N8

Classes: De dilluns a dijous, a les tardes
Lloc: Escola La Salut
(passeig de les escoles, 5-7)
Telèfon: 93 777 97 44 / 666 206 069
Correu-e: aerobic.balld8n8@gmail.com
President: Lluís Soto
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Opinió

Collbató sempre dóna la mà
M. Àngels Sellés,
filla de refugiat a
Collbató. Autora de
“De Chamartín a
Collbató. La Guerra
Civil viscuda per
un nen (1936-39)”
(Ed. La Mar de Fácil, 2013), on explica la
història del seu pare.

C

om a collbatonins i collbatonines ens hem de sentir
molt orgullosos que un
grup de joves del nostre
poble hagin creat aquesta associació
solidària per treballar a favor de millorar la vida dels refugiats i desplaçats de guerres. És un gran motiu de
satisfacció tenir uns joves que mantinguin viu l’esperit d’ajudar als altres
en aquest poble que històricament
s’ha mostrat sempre tan solidari.

És important recordar que durant la
Guerra Civil Espanyola, en data 18
d’octubre de 1936, la Generalitat decreta la constitució d’un Comitè Comarcal d’Ajut als Refugiats. L’1 de
novembre, l’Ajuntament de Collbató
demana, per iniciativa pròpia, acollir
a vint infants refugiats. Tant va ser
així, que el 14 de novembre ja arribaven els primers refugiats a la vila. El
poble va arribar a acollir-ne, segons
dates de l’agost del 1938, uns 73 refugiats. Collbató es va desviure tant
a nivell emocional com material per
ajudar-los tot i les circumstàncies difícils del moment i a més ser un poble
agrícola i de només uns 500 habitants.
Aquest fet que parla per si sol i ens
enorgulleix, fa que puguem establir
un paral·lelisme entre aquelles actituds i les actuals, ja que ara els joves
de Collbatodonalama, a més de com-

partir les experiències diàries en un
camp de refugiats, organitzen activitats per recollir finançament i poder
ajudar-los.
Volem unes actituds més lloables de la
gent de Collbató tant en el passat com
en el present?
Són aquestes coses les que ens fan
sentir que pertanyem a un poble que
estima la gent, que ajuda i vol acollir. I
jo us ho vull agrair, perquè com a filla
d’un refugiat de guerra a qui el poble
de Collbató li va donar la mà, em sento feliç de comprovar que Collbató,
la seva gent i els seus valors no han
canviat. És per això que tota la nostra
família sempre hem donat les gràcies
a Collbató i ara ho fem a vosaltres,
joves, per ser com sou. Gràcies per
perpetuar aquests valors com a poble.
Segur que amb vosaltres el futur serà
més just per a tothom.

Collbató compta amb tres nous punts
d’informació turística
Les Coves de Montserrat, el restaurant Can Llates i Slam Pàdel són els
tres nous punts d’informació turística acreditats pel Consorci de Turisme
del Baix Llobregat dins del programa PIT (Punts d’Informació Turística) en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

E

l programa PIT té com a objectiu ampliar la xarxa d’oficines de turisme amb altres
espais, empreses i entitats de
la comarca. Els punts d’informació turística són establiments (públics o privats) que tenen contacte directe amb el
turista, que si bé no poden donar un
servei tan complet com les oficines de
turisme, sí que exerceixen una funció
informadora en cobrir aquells horaris
i territoris que no ho fan les oficines.
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Alhora, aquests punts completen el
servei que ofereixen al turista, donant
un valor afegit i millorant-ne la satisfacció, en rebre informació adequada,
contrastada i fiable.
El programa PIT al Baix Llobregat,
gestionat pel Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, es va iniciar el mes de
setembre de 2016 i va finalitzar el mes
de juny de 2017. Durant tot el procés,

les empreses adherides al programa
han format part d’un programa formatiu d’atenció al visitant i de coneixements sobre tota l’oferta turística
comarcal.
En total han participat 31 establiments
del Baix Llobregat. A finals d’any
s’obrirà la convocatòria per a noves
empreses i entitats que es vulguin adherir al projecte.

Grups Polítics

EL BLOQUEIG PEL BLOQUEIG

INCREÏBLE!!

Així és l’oposició de Collbató dels socialistes i el regidor no
adscrit. La darrera versió la vam tenir en el darrer ple del passat 17 de juliol, on de nou van votar conjuntament per bloquejar les propostes de l’equip de govern per fer unes inversions
absolutament necessàries a la xarxa d’aigua i que no fer-les suposa una despesa diària importantíssima, tan econòmica com
mediambientalment.
Aquestes inversions es podien fer ara, perquè hi ha projectes
i disponibilitat, perquè tot just s’ha publicat en què es poden
gastar els diners del romanent (diferència entre el que deu
l’ajuntament i el que li deuen) i que permetia destinar una
quantitat molt important, més de mig milió d’euros, a fer inversions en millorar la xarxa malmesa. Tota la informació la
tenien amb prou antelació els socialistes.
A banda de les inversions en xarxa d’aigua hi havia també inversions urgents previstes a la llar d’infants, que finalment
s’acometrà a compte de la partida de manteniment tot esperant
que no es produeixin incidències amb el que queda d’any, i
també millores al Casinet que reclamaven les entitats usuàries.
L’argument dels socialistes és que volen un pla d’inversions
fins a finals de legislatura, com si Collbató fos un municipi de
250.000 habitants amb milions d’euros per invertir. Les inversions que s’han de fer les coneixen perfectament perquè se’ls
ha explicat en nombroses ocasions: nou consultori, segona
planta del Casal, xarxa d’aigua, pont de Can Dalmases, millora
equipaments culturals i millores via pública.

Tenim una oposició que ha estat adormida, acomodada i inactiva totalment fins que, amb el suport del regidor no adscrit,
tenen la majoria. Ara sí que poden carregar-se les iniciatives del
govern que fa pel bé del poble, es carreguen sense discriminació
inversions que són necessàries de fa molt de temps i que ells no
han volgut fer mai. És a dir que ni fan ni deixen fer. Queda en
evidència que el seu objectiu polític no és el poble.
Tenim un govern que es preocupa per fer les millores i cobrir
les necessitats que el nostre poble necessita. Procura per aconseguir els recursos i poder tirar endavant els projectes d’acord la
urgència. Ja que durant molts anys no s’ha invertit en millores
urgents i necessàries per a un bon funcionament del poble. Fins
ara només s’havien estat fent “pegats” per anar sortint del pas.
Ja és hora que s’inverteixi en millores en benefici del poble i
directament a les cases dels collbatonins. I el més greu de tot és
que tenim uns regidors de l’oposició que reconeixen que és cert,
que cal invertir en tot el que es proposa, però com que la seva
cap de llista decideix votar que no aliant-se així amb el regidor
no adscrit, doncs queden bloquejades totes les propostes. Ella
al·lega que vol un acord més ample, que inclogui les inversions i
el pressupost del temps que queda de legislatura. I que tot i que
se l’ha convocat i informat per diverses vies, sembla que encara
no sap quines són les inversions. Doncs les fem constar: Centre
de salut, Casal, Pont de Can Dalmases, equipament, via pública
i aigua. Esperem que ara ja les sàpiguen i ens deixin treballar.
Treballar pel nostre poble.

EL FUTUR DEL POBLE

CONTRACTACIONS A DIT: PROU!

Estem al bell mig de l’estiu, el moment en què molta gent gaudeix
de les merescudes vacances i sembla que s’alenteix el nostre ritme.
Un cop passi aquest mes i abans no acabin les calors podrem celebrar, a mitjans de setembre, la nostra festa major. Amb ella, també celebrarem un altre any que anem avançant malgrat les pedres
del camí, un any que sembla ha de ser definitiu, encara que algú
s’entretingui en detalls sense massa importància comparats amb la
immensitat del projecte de país.
Però les petites coses serveixen per anar construint altres projectes
més grans. Per això, hem de posar el futur del poble i el bé comú
per sobre d’altres interessos i no deixar perdre ni una engruna pel
camí. Hem d’aprofitar fins a l’últim cèntim per tirar endavant totes
les oportunitats que l’actual sistema ens brinda a les Administracions públiques i emprendre accions que millorin, efectivament i de
manera tangible, la vida dels nostres conciutadans.
Cal doncs que tots remem en la mateixa direcció, si no des de fora
potser no s’entendran algunes postures vers les actuacions del dia a
dia que semblen més actes de reafirmació i d’intentar evitar que les
coses millorin que no decisions assenyades.
A Collbató no ens podem permetre la inacció, posar bastons a les
rodes, si allò que veritablement volem és fer de la nostra vila una
població de referència i aconseguir, per a tots, una millor qualitat
de vida. El futur del nostre poble és allò que ha de guiar les nostres
accions i cal deixar de banda càlculs i interessos personals.

Aquest estiu s’està presentant molt calorós, i també l’ambient que
es viu a l’Ajuntament de Collbató. Els treballadors s’han queixat
de la política de recursos humans i alguns s’han plantat (amb tota
la raó) i han dit prou. L’alcalde va contractar a dit una direcció de
serveis que com a projecte organitzatiu ha fracassat. Els que ens governen volen estar al marge dels treballadors municipals i les seves
problemàtiques i van decidir posar una directora de serveis fent de
barrera entre ells i treballadors. I això no ha funcionat. Aquest és
un ajuntament petit en què regidors i alcalde han de ser propers
i sensibles amb la gent que els ajuda a tirar endavant el municipi.
No ens agrada gens haver de parlar d’aquests temes, però tampoc
volem deixar que s’apliquin determinades polítiques i maneres de
fer que no aprovem. Ara, a l’agost, perquè no se n’adoni ningú, han
sortit convocatòries d’algunes feines com, per exemple, una relacionada amb la promoció econòmica i una altra amb els serveis jurídics. Totes dues tenen ja noms de candidates abans de començar.
La primera a cobrir per una persona membre de la llista del GIC,
i l’altra a cobrir per una persona militant de l’antiga CiU i que ja
treballa a l’Ajuntament sense haver passat cap procés selectiu. De
debò que ens agradaria estar equivocats. En aquest Ajuntament, els
treballadors i treballadores van fer un gran esforç per accedir al seu
lloc de treball. Ara, estem tornant a sistemes que nosaltres no hem
practicat i que no compartim.
Esperem poder seure’ns amb l’equip de govern per parlar dels pressupostos de 2018 i segur que arribarem a acords, però s’hauran de
canviar les formes de fer polítiques en recursos humans.

Bon estiu!!

Bon estiu!!!
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Solidaritat

CollbatoDONAlaMA omple
de solidaritat la plaça de l’Era
El sopar de l’associació CollbatoDONAlaMA va omplir de solidaritat la plaça de l’Era de
Collbató. Els nombrosos assistents van degustar el menú mentre col·laboraven amb
aquesta associació, formada per joves de la vila que volen ajudar les persones refugiades.

A

mb el sopar solidari, com també
amb les activitats desenvolupades
els darrers mesos, l’associació ha recaptat fons per organitzar un viatge
d’ajuda que té com a destí el camp de refugiats
de Ritsona, a Grècia.
El viatge tindrà lloc del 31 de juliol al 6 de setembre. Allà subministraran les persones refugiades de menjar i els ajudaran en tot allò que
puguin. Els integrants de l’associació aniran explicant el dia a dia al camp mitjançant les seves
xarxes socials, així que us animem a seguir-los
al seu facebook i instagram.

