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FESTA DE L’ESPORT,
TRANSMETENT PASSIÓ I SALUT

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

Setembre 2017
15 DIVENDRES AL 18 DILLUNS

FESTA MAJOR DE COLLBATÓ. SANT
CORNELI 2017
Consulta les activitats i horaris al programa
de mà, a l’interior de la revista i a la web de
l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament de Collbató

17 DIUMENGE

SORTIDA FOTOGRÀFICA: CORREFOC
Objectivament proposa fer una sortida
per fotografiar el correfoc de Collbató,
una immillorable o casió per practicar la
fotografia nocturna.
Horari: A les 21.30 hores
Lloc: Forn del Poble

20 DIMECRES

VISITA A L’EXPOSICIÓ “OLEGUER
JUNYET, FOTÒGRAF”
Objectivament proposa visitar l’exposició
“Oleguer Junyent, fotògraf. Roda el món i
torna al Born”, que presenta les fotografies
que aquest escenògraf, artista, decorador i
col·leccionista va fer l’any 1908 quan va fer
la volta al món.
Horari: A les 17.00 hores
Lloc: Arxiu fotogràfic de Barcelona (Plaça
de Pons i Clerch, 2, 2a. planta, 08003
Barcelona)

21 DIJOUS

FORMACIÓ FEM XARXA FEM
EMPRESA
Horari: A les 9.30 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Preu: Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a
clbt.p.economica@diba.cat

22 DIVENDRES

TALLER DE MUSICOTERÀPIA DIA
MUNDIAL DE L’ALZHEIMER
Horari: A partir de les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
DIVENDRES DE FOTO:
DOCUMENTAL ROBERT CAPA
Projecció del documental “Robert Capa. El
món on volíem viure”, que explica l’èxode
de la població civil que abandona la ciutat
de Tarragona a través de les 101 fotografies
que els va fer Capa.
Organitza: ObjectivaMent. Assoc.
Fotogràfica de Collbató
Horari: A les 18.00 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)

23 DISSABTE

TALLER DE MÚSICA EN FAMÍLIA
Adreçat a nens i nenes de 3 a 7 anys amb les
seves famílies.
Horari: A les 11 hores
Lloc: Casal de Cultura

8A COLLBATONINA
Curses de 5 i 10 km, i la cursa “Collbató-el
Bruc” de 15 km.
Més informació a: http://cacollbato.cat
Horari: A partir de les 16.00 hores
Lloc: Sortida. Av. Centenari-Pista Coberta

25 DILLUNS

TALLER: LA MALETA REFUGIADA
Si haguessis de fugir de la teva ciutat i
només poguessis endur-te’n una cosa. Quina
seria? Adreçat a públic familiar. Col·labora:
CollbatoDONAlama
Horari: A les 17.00 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Preu: Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a
b.collbato@diba.cat o presencialment al Casal
de Cultura

29 DIVENDRES

SORTIDA FOTOGRÀFICA: MOLL DE
PESCADORS
De les 16 a les 17.30 hores, ObjectivaMent
proposa un itinerari fotogràfic pel moll de
pescadors, una activitat gratuïta organitzada pel
Museu Marítim de Barcelona i la Confraria de
Pescadors de Barcelona. Cal fer reserva prèvia.
CLUB DEL CINEMA: “MAÑANA”
Una pel·lícula de Cyril Dion i Mélanie Laurent.
Horari: A les 18.00 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Preu: Accés lliure

30 DISSABTE

TORNEIG POPULAR DE PING PONG
Torneig popular de ping pong obert a tothom
i totalment gratuït.
Inscripció gratuïta, el mateix dia del torneig.
Contacte: cttcollbato@gmail.com
686 617 677 (Sergi)
Horari: De 9 a 13 hores
Lloc: Al gimnàs de l’Escola Mansuet (c/
Montjuïc, s/n, davant de l’Slam Padel).
Preu: Inscripció gratuïta
BALL-PAELLA CASAL AVIS
Trobada mensual del Casal d’avis, en aquesta
ocasió amb dinar.
Organitza: Casal d’Avis Sant Corneli.
Horari: A les 14 hores
Lloc: Casinet

EXPOSICIÓ

Del 14 al 30 de setembre de 2017
CÒMICS I MUNTANYA
Mostra fruit de la connexió de quatre apassionats
del dibuix i l’escalada: Xavi Mountain, Sergi
Diez “Furti”, Edu Català i Xavi Socias, units
per la muntanya de Montserrat.
Horari: De dilluns a divendres de 10-14 h i de
16-20.30 h. Dissabtes de 10-14 h.
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)

Solidaritat

Ple suport al Referèndum de l’1 d’octubre

L’

equip de govern de l’Ajuntament de Collbató en ple
va signar, el 7 de setembre,
dues cartes per donar suport al Referèndum d’Autodeterminació de
Catalunya de l’1 d’octubre. Al mateix
temps, l’alcalde, Miquel Solà, va signar un Decret d’Alcaldia per comunicar aquesta resolució
La primera carta dóna resposta a
la carta enviada prèviament pel
president i el vicepresident de la
Generalitat. L’equip de Govern de
l’Ajuntament confirma que “posem a
disposició de l’administració electoral
del Govern de la Generalitat els locals
que s’utilitzen habitualment al nostre
municipi com a centres de votació”.

çant Decret, el contingut d’aquesta
voluntat.
Finalment, el Decret d’Alcaldia
99/2017 indica que l’Ajuntament
dóna ple suport al Referèndum i donarà compte d’aquesta resolució a la
propera sessió ordinària del ple municipal i la comunicarà al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

A la signatura hi era l’equip de Govern de l’Ajuntament en ple: l’alcalde, Miquel Solà; el primer tinent
d’alcalde i regidor d’acció territorial
i mobilitat, Josep Estradé; la segona
tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Promoció Econòmica i Comerç,
Maria Teresa Casanovas; el regidor
d’Educació, Benestar Social, Sanitat,
Comunicació i Transparència, Alexandre Samaranch, i el regidor d’Esports, Joventut i Gent Gran, Jordi
Riera.

En la segona carta, els integrants de
l’equip de Govern manifesten “que
aquest equip de Govern dóna el ple
suport al Referèndum d’Autodeterminació que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017”. També
insten l’alcalde a comunicar, mitjan-

Miquel Solà

Josep Estradé

Maria Teresa Casanovas

Àlex Samaranch

Jordi Riera

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

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

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

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

Regidor d’Esports,
Joventut i Gent
Gran.

estradecj@collbato.cat

casanovasam@collbato.cat

samaranchja@collbato.cat

solanmq@collbato.cat

Ana Úbeda
(Socialistes de
Collbató)

Concepció Alsina
(Socialistes de
Collbató)

Josep Mª Martín
(Socialistes de
Collbató)

Salvador Valls
(Socialistes de
Collbató)

Oriol Castells
(Socialistes de
Collbató)

rierahj@collbato.cat

Jordi Serra

(Regidor no
adscrit)
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Tot Collbató, de Festa Major!
Tot Collbató es vesteix de festa! Del 15 al 18 de setembre, prepara’t per gaudir
d’un gran programa d’activitats que s’escampa pel poble per oferir una festa
integral, inclusiva i que faci vibrar i gaudir Collbató amb música, teatre, circ i
activitats per menuts i grans!

E

n la programació d’enguany destaca la música
de Va Parir Tour (Ràdio
Flaixbac) i La Loca Histeria, el teatre de “Les dones sàvies”,
de Molière, o les havaneres de Roques Blaves. Però hi ha moltes més
activitats: La festa més esportiva
amb els campionats de futbol sala i
bàsquet; el foc, de la mà dels Diables
Salnitrats; la cercavila popular, amb
les colles de gegants, i propostes per
a tots els públics, com el Circ Bover. També podràs gaudir d’un festival de colors, amb la Holi Party,
i del glamour, amb la multiplicitat
de personalitats que faran el pregó
de festa major. Entre elles, el Rei
emèrit, el Papa, Mourinho, Eduard
Punset i molts més, amb l’ajut d’en
Toni Albà.
La Festa Major de 2017 es descentralitza, ja que l’equip de govern té la voluntat d’apropar les activitats culturals
i esportives als barris del municipi.
Enguany, per Festa Major, tota la jor-
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nada d’activitats matinals de dissabte
17 de setembre tindrà lloc a les pistes
esportives de Can Dalmases: El campionat de futbol sala, el bany d’escuma i
l’actuació del Circ Bover.
El programa es completa amb firaires i jocs infantils pels més menuts,

guerra d’escuma i altres sorpreses
perquè tothom hi pugui participar.
A continuació, resumim les principals activitats, que trobaràs ampliades al programa de mà que s’ha distribuit per la població i que també
pots trobar a la pàgina web.

Festes

activitats

Dijous 14,

Marmotot’ amb els veïns com a protagonistes.

A les 19 hores, exposició de còmics
i muntanya, a la Biblioteca (Casal de
Cultura)
Exposició fruit de la connexió de
quatre apassionats del dibuix i l’escalada. En XaviMountain, en Sergi
Díaz, Edu Català i Xavi Socias, units
per la muntanya de Montserrat.

A mitjanit, Va Parir Tour, a la Pista Coberta Martí Gil
Ràdio Flaixbac presenta la festa de
referència de l’estiu amb els principals artistes de l’emissora i un espectacle audiovisual per tothom!
Comptarà amb Carles Pérez, “El Gran
Germán”, Andreu Presas i Didac Tomàs.

Divendres 15,

Dissabte 16,

CÒMICS I MUNTANYA

PERSONALITATS, DIABLES I
BALL
A les 20 hores, pregó de Festa Major
amb les personalitats de Toni Albà, a la
plaça de l’Era.
Grans personalitats participaran del
pregó de la Festa Major de Collbató!
El Rei emèrit, el Papa, Mourinho o
Eduard Punset han vingut a Collbató per anunciar la nostra festa més
important!
A les 21.30 hores, Diables Salnitrats
presenten “El seguici del pastor”
L’activitat començarà a la plaça de
l’Era i farà aquest recorregut: Pl. de
l’Era, Racó d’en Ponis, pl. de l’Església, pg. Mansuet, c/ Sant Corneli, c/
Muntanya, Av. Del Centenari Amadeu Vives, Pista Coberta.
Collbató es prepara per vèncer el Marmotot. Els Diables Salnitrats de Collbató presenten un acte dins la ‘Salnitrada. La lluita de Collbató contra el

ESPORT I DIVERSIÓ
A les 9 hores, campionat de futbol sala
a la pista esportiva de Can Dalmases
Vols fer esport per Festa Major i guanyar premis amb el teu equip? Participa en el campionat de futbol sala
d’equips de 5 jugadors que s’organitza a les pistes de Can Dalmases.
Els jugadors han de tenir 16 anys o
més. Els partits seran de 20 minuts
(2 parts de 10 minuts). La inscripció
és gratuïta però cal fer-la al Casal de
Cultura, fins al 13 de setembre (caldrà que indiqueu: nom de l’equip;
nom dels integrants; el DNI i les dates de naixement (màxim, 7 jugadors
per equip); telèfon de contacte i correu-e del responsable de l’equip. El
15 de setembre es publicarà el quadrant de partits al Casal de cultura i
a la web de l’Ajuntament. Hi haurà
premis pels 3 primers classificats per
gentilesa de Bon Preu i col·labora
Centre d’Esports Collbató.

A les 11 hores, bany d’escuma, creada pels bombers, a la pista esportiva
Can Dalmases
Els Bombers voluntaris de Collbató
porten el seu tradicional bany d’escuma a les pistes esportives de Can
Dalmases. Per petits i grans, diversió
assegurada!
A les 12 hores, espectacle de circ
contemporani amb Circ Bover, a la
pista esportiva Can Dalmases
A partir d’un senzill element: les canyes de bambú, es construeix un espectacle amb l’objectiu de transmetre l’elegància i la tècnica de les arts
circenses, a través d’un muntatge totalment diferent, i sense precedents.
A les 17.30 hores, cercavila popular
amb ball de gegants, als carrers de
Collbató.
Cercavila popular amb els Gegants
de Collbató, en Mansuet i la Marta,
acompanyats per la resta de Colles
Geganteres. L’espectacle “Les Pompiers” que acompanyarà la cercavila pels carrers de Collbató serà el
complement d’una tarda per grans i
petits.
Colles geganteres convidades: El
Bruc, Esparreguera, Terrassa, Sant
Joan Despí, Castellbell i el Vilar,
Santa Oliva, Sant Andreu de la Barca.
A les 20 hores, havaneres i rom cremat, a la plaça de l’Era
Cantada d’havaneres amb el grup
Roques Blaves i rom cremat per a
tots els assistents.
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A les 11.30 hores, vermut popular a la
plaça de l’Era
A les 12 hores, exhibició castellera, a la
plaça de l’Era
Exhibició castellera amb els Castellers
d’Esparreguera i els Castellers de Viladecans.

A les 20.30 hores, Gimcana jove nocturna, al local dels joves (Antigues
Escoles). A partir de 12 anys. Menors
d’aquesta edat han d’anar acompanyats
d’un adult. Cal fer la inscripció al Paperam. El preu és de 2 euros.
A les 23.30 hores, concert de The Papa’s & The Popo’s, a la pista coberta
Martí Gil
The Papa’s & the Popo’s són una gran
banda, amb bateria, percussions, baix,
dues guitarres, teclat, trombó, saxo,
trompeta i dues veus, que ens presenten els ‘hits’ del rock, del punk i de l’ska
de tots els temps.
A les 1.30 hores, actuació de La Loca
Histeria, a la pista coberta Martí Gil
Innovació, diversió i originalitat a
càrrec dels set peculiars i entranyables
personatges que formen La Loca Histeria, músics i actors, que interpreten
amb gran qualitat els temes disco més
trencapistes i les versions més estrambòtiques i glam del moment.

Diumenge 17,

PER A NENS I GRANS
A les 10 hores, concurs de dibuix i jocs
infantils, a la terrassa del Casinet.
Pels artistes i aficionats al dibuix, us
animem a participar en aquest concurs
de dibuix lliure. Només cal que portis
els teus llapis de colors i moltes ganes
de dibuixar!
Poden participar nens i nenes d’entre
3 i 12 anys.
Al mateix temps, tindràs 45 jocs infantils per potenciar l’equilibri, l’habilitat
i molt més. Vols construir un castell
de sorra al mig de Collbató? Vine, que
t’ajudarem a fer-ho!
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A les 17 hores, campionat de bàsquet,
a la pista coberta Martí Gil
Els partits seran de 15 minuts, de 3
contra 3, amb dues categories, de 12 a
16 anys, i de més de 16 anys. Et pots
inscriure al Casal de Cultura fins al dia
13 de setembre (caldrà que indiqueu:
nom de l’equip, nom dels integrants i
el seu DNI, data de naixement, telèfon
de contacte i correu-e del responsable de l’equip). Màxim, 5 jugadors per
equip. El 15 de setembre es publicarà el
quadrant de partits al Casal de cultura
i a la web de l’Ajuntament. Hi hauran
premis pels 2 primers equips classificats, per gentilesa de Bon Preu.
A les 19.30 hores, teatre al Casinet
“Les dones sàvies” és una adaptació del
clàssic de Molière interpretada per Enric
Cambray i Ricard Farré. Una comèdia de
costums amb un embolic familiar on es
recull l’afany de saber de les dones i posa
en evidència un poeta mediocre i cregut
de l’època. Aquest muntatge ha estat finalista del premi BBVA de Teatre 2017.
Entrada: 1 euro (venda a taquilla). La
recaptació de la venda d’entrades anirà destinada al projecte de voluntariat
amb els camps de refugiats de Grècia
de l’associació CollbatoDONAlaMA.
A les 22 hores, Salnitrada i castell de
focs, al centre del poble
Festa Major de foc amb els Diables
Salnitrats de Collbató. Us convidem a
gaudir de l’espectacle de llums i colors
pel centre del poble.

Dilluns 18,
MÚSICA, COLORS I TOTES LES
EDATS
A les 12.30 hores, Cor Inovyn, al Casinet
El Cor Inovyn de Martorell és un cor
de 22 veus greus, format per treballadors, extreballadors de l’empresa
Inovyn i molts amics que s’hi han
anat afegint al llarg dels anys. Figuren en el repertori del cor, a més
d’obres corals de polifonia clàssica,
profana, cançons populars, espirituals negres i obres originals d’autors
contemporanis.
A les 14 hores, dinar-homenatge a la
gent gran de Collbató al restaurant
Slam Club
Preu: 20 euros. Les persones majors
de 75 anys empadronades a Collbató
estan convidades per l’Ajuntament.
Compra de tiquets al restaurant
A les 17 hores, festa Holi a les Antigues Escoles
Música i color per acomiadar la Festa
Major fins al 2018. No us perdeu una
tarda plena de diversió a les antigues
escoles. 1euro per 3 bosses de colors.
Tota la recaptació anirà a l’Associació
Solidària CollbatoDONAlaMA.
A les 19 hores, club de lectura especial Festa Major amb Rafel Nadal, a la
Biblioteca
Rafel Nadal presenta “Quan en dèiem
xampany”, guanyadora del premi Anglada 2014, novel·la on l’autor parla de
la seva família de la mà del seu besavi.
S’oferirà coca i cava als assistents.
Com veus, una festa amb un munt
d’activitats. Gaudeix de tot Collbató,
a la Festa Major!

Actualitat

Una pista renovada
Aquests dies s’han dut a terme les obres de rehabilitació de la pista coberta
Martí Gil, per millorar el terra, en mal estat de conservació. La pista coberta
es fa servir com a pista esportiva i com a espai per a la realització de tota
mena d’actes públics.

L

es obres han consistit a diamantar la superfície anterior,
per eliminar la capa superior,
massillar les nombroses imperfeccions
del terra, aplicar pintura especial per
aquest tipus d’instal·lacions i dues capes
de vernís alifàtic per aconseguir més
resistència a l’abrasió. D’aquesta mane-

ra, la pista ofereix la qualitat necessària
per a la pràctica esportiva. El seu estat
de conservació havia provocat diverses
queixes de la Federació Catalana de
Futbol Sala, els darrers anys.
La rehabilitació del terra forma part
de les millores que s’han realitzat

a la pista coberta, com les reixes
perimetrals per assegurar la protecció de la instal·lació quan no és
en ús.
Els treballs es van enllestir a principis de setembre. Ara, Collbató ja
disposa d’una pista renovada.
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Festa major de rècord
a la Font del Còdol
La Festa del Font del Còdol va assolir un rècord en l’assistència al sopar de
germanor, celebrat el 4 d’agost, on més de 200 persones van compartir taula a
una nit xafogosa. Va ser l’exitós tret de sortida per a una festa per recordar.

E

l tradicional pregó va ser
realitzat per l’alcalde Miquel Solà, veí del barri, que
va centrar la seva intervenció en els records d’infantesa al barri i
va destacar el seu esperit de comunitat, que el conforma com a poble.
Un cop finalitzat el sopar, va arribar el
moment del ball, amb dues propostes
ben diferenciades. Blau Magnolia, va
oferir balls de saló, pop, rock, jazz,
bossa, èxits de l’estiu i temes balla-
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bles. A continuació, Reckless Back
to Blues, van renovar el bon record
que havien deixat a la seva actuació
al Molí de l’Oli amb una actuació de
rock & blues elèctrica i d’una gran
intensitat.
Dissabte va ser un dia ple de contrastos. Des de la refrescant festa
de l’escuma, amb l’aigua i el sabó
com a protagonistes, fins a la prominència del foc i la participació
de les bèsties més feréstegues a la

cercavila pirotècnica: El ratpenat
de Collbató, el senglar del Bruc i el
garçot d’Abrera, que van fer córrer
de valent grans i menuts. Després
del foc, la plaça va rebre el grup
The Aquateques, que, amb un xou
animat, va oferir versions de cançons d’ahir i d’avui.
Diumenge 6 d’agost, els premis de
la rifa i el ball del fanalet van dir
adéu a aquesta tradicional festivitat
fins a l’any vinent.

Festes
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Seguiment de la campanya contra
la mosca de l’olivera
El passat dia 25 d’agost, autoritats del Departament d’Agricultura van visitar
quatre camps d’olivera a Collbató, El Bruc i Olesa per avaluar l’eficàcia
de la campanya engegada fa un mes contra aquesta plaga mitjançant la
instal·lació de trampes.

G

onçal Barrios, cap de secció
d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials de Tarragona, i Joan de
Déu, tècnic de sanitat vegetal dels Serveis Territorials de Barcelona, ambdós
pertanyents al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DARP), van visitar quatre camps
d’olivera per fer un seguiment de la
mosca de l’olivera, donar indicacions
sobre la prevenció i control i avaluar
l’eficàcia de les mesures aplicades.
La campanya, finançada a Collbató i el
Bruc pel Patronat de la Muntanya, va
facilitar la instal·lació de més de 5.000
trampes que ja han començat a donar
resultat. A Olesa, la campanya va ser
promoguda per la Fundació Agrícola
Olesana amb col·laboració amb l’ajuntament d’Olesa. A la visita hi va assistir
el regidor d’Acció Territorial de Collbató, Josep Estradé, i tècnics d’Olesa i
el Bruc.
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A Collbató van visitar els camps de
Can Dolcet, més de 15 hectàrees
de conreu intensiu d’Arbequina, i
els camps d’olivera tradicional de
Collbató, la Vera, dels Fontanals. Al
Bruc van visitar camps del Marrell i
el Castell amb olivera Vera i a Olesa a
la zona del paratge de Can Llimona,
amb plantació de la varietat típica
olesana, la Palomar.
Les primeres impressions són que enguany pot ser una temporada amb poca
incidència de la mosca de l’olivera, tot i
que cal estar vigilants, ja que els mesos
de setembre i octubre acostumen a ser
els pitjors. Els tècnics del Departament
van considerar que el fet d’haver posat
les trampes a finals de juny ha atacat la
“primera volada” de la mosca i això pot
evitar la proliferació de la plaga. Actualment les trampes contenen entre una
desena i una cinquantena de mosques al
seu interior, nombre no especialment
elevat.

Pròximament es faran altres visites
d’inspecció per tal d’alertar els productors sobre la necessitat o no de
tractaments alternatius.
Entre altres conclusions de la visita,
destaquem les següents:
· La instal·lació de sistemes de captura
massiva i extensiva ha estat un encert
i pot ser clau pel control de la plaga
· El DARP prosseguirà amb les seves
visites per tal d’emetre les recomanacions pertinents
· Cal engegar la creació d’una Associació de Defensa Vegetal (ADV) a la
zona del Parc Rural
En general, els tècnics del DARP han
constatat que el Parc Rural té entitat
suficient per crear una ADV i disposar
així d’un tècnic agrònom dedicat íntegrament als camps dels diferents conreus presents en el Parc: Oliveres, vinya, fruiters, horta, etc. El DARP s’ha
compromès a col·laborar en aquesta

Actualitat
ADV, tant en la seva creació com en
el seu finançament. Els Ajuntaments
ens reunirem aviat per tractar el tema
i aportar també la nostra col·laboració.
Paral·lelament, el pròxim 18 de
setembre se celebrarà a Olesa de
Montserrat una Jornada Tècnica sobre la mosca de l’olivera, organitzada pel DARP i l’Ajuntament d’Olesa i
a la que esteu tots convidats. Per assistir-hi, cal fer preinscripció, mitjançant l’enllaç que trobareu a la notícia
de la pàgina web.
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Un clam silenciós contra el terrorisme
Collbató es va reunir el 18 d’agost davant de l’Ajuntament per dedicar cinc
minuts de silenci en memòria de les víctimes dels atemptats de Barcelona i
Cambrils i per expressar el seu rebuig del terrorisme.

N

ombrosos veïns, integrants
de la corporació municipal
i treballadors de l’Ajuntament van voler transmetre un missatge de solidaritat i de ferma defensa de
la llibertat i de la justícia. El manifest
de l’Associació Catalana de Municipis, llegit per l’alcalde de Collbató,
Miquel Solà, va destacar que “cap de
les mostres de terror podran canviar
la nostra ferma voluntat de viure en
unes ciutats i pobles oberts, tolerants,
i respectuosos amb totes les formes de
pensar”. A continuació es van fer els
cinc minuts de silenci, trencats amb
un llarg aplaudiment.
Amb motiu del dol de tres dies decretat pel govern de la Generalitat, es va
suspendre l’activitat de Cinema a la
Fresca, inicialment prevista per aquella nit.

El 14 de setembre comença el taller d’escriptura
creativa!

V

ols aconseguir els coneixements i les eines per
escriure relats, per crear
personatges i històries? Inscriu-te al
taller d’escriptura creativa, un curs
teòric i pràctic que t’ajudarà a millorar com a escriptor.
El taller comença el 14 de setembre
i es farà al Casal de Cultura fins al
30 de novembre, els dijous, de 18
a 19.30 hores. És totalment gratuït
però t’has d’inscriure i les places són
limitades, així que no badis!
Pots fer la inscripció prèvia a b.collbato@diba.cat, al telèfon 93 777 93
41 o venint personalment a la Biblioteca. Desperta l’escriptor que portes a dins!
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Cultura

U

L’AIMS ofereix un concert guaridor

n concert per mirar endavant amb forces, recuperar l’ànim i continuant
gaudint de la vida. Amb els
atemptats de Barcelona i Cambrils ben
presents –un llaç negre estava inclòs a
la pantalla de projecció d’imatges, es va
oferir un minut de silenci en record de
les víctimes i es va anunciar que tota
la recaptació es lliuraria a l’associació
CollbatoDONAlaMA per ajudar els
refugiats– l’Acadèmia Internacional
de Música de Solsona (AIMS) ens va
oferir, el 20 d’agost, un concert guaridor, ple d’emocions i sensibilitat.
Les belles harmonies de Vivaldi,
Bach i Mendelssohn-Bartholdy i
l’inquietant “Dyptique” per a oboè i
orgue, de Gaston Litaize, van ser la
matèria primera per al lluïment de
Wolfgang Abendroth (orgue), Peter
Thiemann (violoncel), César Artur
de los Mozos (oboè) i Joseph Querleux (violí), que van oferir un gran nivell musical en les diferents formaci-

ons que integraven, en funció de les
obres interpretades.
El concert, que tancava el cicle d’estiu dels Amics de l’Orgue de Collbató, ha estat la primera ocasió en què
l’Acadèmia Internacional de Música
de Solsona ha actuat a l’església de
Sant Corneli. Després de l’èxit assolit, esperem que hi hagi molts més.

La Festa del Nucli Antic i el Pujolet proposa un
concurs de fotografia
El Nucli Antic i el Pujolet celebren la seva festa el 9 de setembre i proposen
un concurs de fotografia com a novetat d’enguany.

L

a festa comptarà amb jocs
tradicionals, com curses de
sacs, trencar l’olla, bitlles i
estirar la corda, des de les 19 hores fins a l’hora del sopar, les 21.30
hores. Per participar en el sopar, el
preu per adult és de 3 euros, per cobrir l’assegurança, la coca, la beguda, el servei de DJ i els guarniments
de carrer. Després del sopar, es farà
el tradicional ball del fanalet.
Pel que fa al concurs de fotografia,
la imatge ha de mostrar qualsevol
cosa relacionada amb el Nucli Antic
o Pujolet de Collbató. S’estableixen
dues categories de participació: una,

per a menors de 18 anys, i una altra,
per als majors d’edat. Les fotografies
es poden lliurar fins al 9 de setembre
a l’adreça Pau Beltran, 23, es lliuraran
premis, amb la col·laboració de Tu-

risme de Collbató i Bon Àrea, i les
imatges s’exposaran el 9 de setembre, coincidint amb la festa. Tens
les bases de participació en la notícia de la web de l’Ajuntament.
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La X Caminada Popular 4000 Peus es farà
el 29 d’octubre
Canvi de data! La X Caminada Popular 4000Peus es farà el 29 d’octubre i no el
8 d’octubre, com s’havia anunciat en principi.

S

i t’has inscrit abans del 30 d’agost
i no pots participar-hi el 29 d’octubre, pots sol·licitar la devolució de la inscripció. Si no ho has fet,
recorda que el nombre màxim de participants està limitat en 500, així que
afanya’t!
La Caminada Popular 4000Peus és
una caminada popular, integradora
i amb dos traçats, així que hi cap tothom: corredors, senderistes, famílies, colles d’amics, nens i nenes. La
caminada voreja el vessant sud de
la muntanya de Montserrat i ofereix
dues opcions; un traçat, fàcil, de 12
km, i un altre, una miqueta més difícil i amb un total de 25 km.

tiri, després les masies de La Vinyanova, El Castell i Can Salces, puja pel
camí del refugi i pel torrent de La
Diablera fins al Coll de Guirló (punt
més alt del recorregut), i arriba a Can
Massana. La tornada es fa pel camí
de les Batalles, Can Salces, El Castell,
Can Jorba, La Vinyanova i Collbató.
El desnivell total és de 423 m, la dificultat és mitjana, una mica llarga.

anual de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC):

Les inscripcions es poden fer en
línia, a través de l’enllaç al gestor
d’inscripcions de la FEEC.

PARTICIPANTS AMB
LLICÈNCIA ANUAL DE LA
FEEC
· Adult no soci 4000peus: 11 euros
· Adult soci 4000peus: 9 euros
· 14 anys o menor: 7 euros (*)

PARTICIPANTS SENSE
LLICÈNCIA ANUAL DE LA
FEEC
· Adult no soci 4000peus: 15 euros
· Adult soci 4000peus: 13 euros
· 14 anys o menor: 11 euros (*)

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

També es podran fer presencialment
a partir del 6 de setembre, entre les
19:30 i les 21 hores, al nostre local,
carrer Pau Bertran 25, Collbató. Per
a qualsevol dubte, aclariment o informació addicional, també pots comunicar-te per correu electrònic a l’adreça
4000peus.collbato@gmail.com. També pots consultar el blog de 4000Peus
per a més informació.

Els menors d’edat hauran d’anar
acompanyats d’un adult responsable. L’única assegurança vàlida que
s’admet és la de la FEEC (qualsevol
modalitat). Si no tens llicència de la
FEEC, has d’escollir l’opció “sense
llicència anual de la FEEC”.

El recorregut llarg, de 24 km, comença a Collbató, passa pel cemen-

Els preus de les inscripcions es divideixen en dos grups, amb o sense llicència

Gaudeix de l’entorn mentre fas salut! Inscriu-te a la caminada!
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El Club Tennis Collbató celebra els 25
anys amb una refrescant festa
El Club Tennis Collbató va donar la benvinguda a la Festa Major i va obrir el
nou curs amb un dia ple d’activitats a les seves instal·lacions i als carrers del
voltant.

D

esprés de dedicar el matí
al campionat de tennis
infantil, el Club Tennis
Collbató va organitzar la
tradicional i refrescant pesca de l’aigua,
en què els petits havien de lluitar contra la màniga d’aigua per aconseguir la
seva peça de fruita. Corredisses, riures
i una bona remullada per grans i petits,
van ajudar a passar millor les hores
més càlides del dia.
Un cop baixat el nivell d’insolació, a
partir de les 18 hores, els més joves
van poder continuar gaudint de jocs i
inflables i la xocolatada, per recuperar
forces. El dia va finalitzar amb el tradicional sopar al camp de futbol i el lliurament dels guardons del campionat
infantil, en què van participar l’alcalde,
Miquel Solà, i el regidor d’Esports, Jordi Riera.

Entitats

UNA COLLA AMB CREIXEMENT GEGANTÍ
Unes 40 persones conformen actualment la Colla de Gegants de Collbató,
entitat que manté la cultura popular amb els gegants Marta i Mansuet i el
capgròs d’Amadeu Vives, que es va presentar l’any passat.

C

reada fa 32 anys, la Colla de
Gegants de Collbató va iniciar,
el 2014, la seva tercera etapa,
presidida per Sergi Pérez, que ja havia col·laborat en una colla gegantera
a Barcelona, abans de venir a viure a
Collbató.
En aquesta tercera etapa, la colla ha aconseguit passar d’uns vint membres als 40
que la integren actualment, incloent-hi
un grup de grallers que acompanya, amb
música, les sortides dels gegants. El perfil
dels integrants és eminentment familiar
fet que ajuda a la transmissió de la tradició entre generacions.
Els gegants de Collbató són la Marta
i en Mansuet. Mansuet representa la
figura d’un bandoler que s’amagava a

16 |Collbató informa

les Coves de Montserrat a principis
del segle XVIII. La llegenda diu que va
lluitar a les batalles del Bruc (Guerra
del Francès 1808-1814) i que va foragitar les tropes franceses que havien
entrat a la cova on es resguardaven les
dones i la canalla de Collbató. Es diu
que quan els soldats francesos van entrar dins la cova, en Mansuet va llançar
una gran marmita i els intrusos, espantats pel terrabastall que va provocar,
van fugir amb la cua entre les cames.
La geganta Marta és la seva companya,
que li portava queviures al seu amagatall a les coves.
Construïts a principis dels anys 80, en
Mansuet té una alçada de 3,90 metres
i un pes de 42 quilograms. La Marta
mesura 3,50 metres i té un pes de 48

quilograms. Des de l’any passat, se’ls
ha unit el capgròs d’Amadeu Vives,
que honora la memòria d’aquest músic
collbatoní, creador de l’Orfeó Català.
Els gegants i el capgròs reposen, entre sortida i sortida, a la Biblioteca del
Casal de Cultura, fet que enforteix la
integració de la colla amb la vila.
Fotografies: David G. Molleví i Òscar
García
COLLA DE GEGANTS DE
COLLBATÓ
Correu electrònic:
gegantscollbato@gmail.com
Telèfon: 661 023 384
President: Sergi Pérez

Actualitat

Collbató enllaça patrimoni i medi ambient
a les Jornades Europees del Patrimoni
Collbató et proposa, del 6 al 8 d’octubre, una sèrie d’activitats per celebrar
les Jornades Europees del Patrimoni, que enllacen el patrimoni del poble i la
seva relació amb el medi ambient.

E

l divendres 6 d’octubre a la
tarda hi haurà una activitat a
la Biblioteca, relacionada amb
les jornades. Dissabte 7 i diumenge 8
d’octubre es proposen dues activitats,
una de matí i una altra, que consta de
tres parts.
L’activitat de matí començarà a les 11
hores a la Plaça de l’Era i és un recorregut comentat pel patrimoni hidràulic de Collbató (Dels segles. X al XX),
a càrrec de la historiadora Assumpta
Muset. L’aforament màxim és de 25
persones i cal inscriure’s a turisme (93
777 90 76) o turisme@collbato.cat
L’activitat de tarda (consta de tres
parts), començarà a les 17 hores. L’aforament màxim és de 30 persones (15
per grup) i cal inscriure’s a turisme (93

777 90 76 o turisme@collbato.cat) i
constarà de tres parts:
· La presentació de les exposicions (durada de la presentació 20 min) a càrrec dels autors
· Visita a l’Espai temàtic dels Orgueners de Collbató a càrrec de Montserrat Giner, professora de música
· Visita al Moli d’Oli i tast
Les exposicions de fotografia, es realitzaran paral·lelament a l’Espai dels
Orgueners i al Molí d’Oli d’11 a 13
hores i de 17 a 19 hores, tant dissabte
com diumenge i presenten fotografies
de 16 fotògrafs de Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vilanova
del Camí, tots i totes membres de l’Associació Fotogràfica ObjectivaMent.
Aquests treballs estan organitzats en
14 sèries de temàtiques diverses: es-

ports de muntanya, navegació a vela,
fotografia de carrer i de viatges, paisatges, entorn natural... i són una bona
mostra de la diversitat de tendències
fotogràfiques i de la vitalitat dels integrants de l’Associació.
Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a Europa durant
un cap de setmana entre setembre i
octubre. L’edició 2017 a Catalunya se
celebrarà els dies 6, 7 i 8 d’octubre.
Enguany, el lema suggerit pel Consell
d’Europa és ‘Patrimoni i natura: un
paisatge de possibilitats’ per posar en
relleu els valors patrimonials incorporats a la natura, la importància del
medi ambient sobre els estils de vida
de les persones i la influència que té
sobre el benestar i el creixement socioeconòmic de les comunitats.

Collbató informa | 17

Actualitat

Tot preparat per a la 8a Collbatonina!
La cursa tindrà lloc el 23 de setembre i ofereix tres traçats, de 15, 10 i 5 km, a
peus de Montserrat.

E

l Club Atletisme Collbató ha
obert el període d’inscripció
per a La Collbatonina, la cursa que organitza i que transcorrerà el
23 de setembre per la falda de Montserrat. La prova esportiva té lloc sobre tres traçats que travessen el nucli
de Collbató i les pistes de la rodalia:
15,5 km, 10 km i 5 km. El traçat de
15 km, anomenat “Cursa Collbató-El
Bruc”, té com a límits aquestes poblacions.
Les inscripcions per a les tres proves ja estan obertes a la web www.
dsport.cat, i es tancaran el dijous 21
de setembre. Les inscripcions per a
les curses infantils s’hauran de fer
presencialment una hora abans de
la sortida. Podreu recollir el dorsal
el mateix dia de la cursa, de 10.00 a
13.00 h i de 15.00 a 17.00 h.

Aprèn música a Collbató!
L’Escola Municipal de Música de Collbató obre la matrícula per
al curs 2017-18. Apunta-t’hi!

L

a música no és només un
llenguatge o un passatemps.
La música és una creació de
totes les cultures que ens identifica
com a humans. Fomenta treballar
en grup, ens ajuda a concentrar-nos,
a relaxar-nos i ens omple. La música
ens fa millors, siguem grans o petits.
I podem aprendre música a Collbató,
a la nostra Escola Municipal de Música!
La matrícula ja està oberta i tens a la
teva disposició el tríptic informatiu,
amb els cursos que ofereix, els horaris i preus i els diferents grups. Segur
que hi ha un per a tu. Fes música a
Collbató!
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Participa en el I Certamen de relats curts Amadeu
Vives!
Fins al 16 d’octubre tens temps de lliurar el teu conte al I Certamen de relats
curts Amadeu Vives, obert a tres categories: jove, jove+ i adult.

P

articipa i mostra’ns la teva creativitat! Presenta un relat inèdit
escrit en català amb temàtica totalment lliure. Pots participar, a partir
dels 12 anys, en una d’aquestes categories: jove (de 12 a 14 anys), jove+ (de 15
a 16 anys) i adult, a partir dels 16 anys.
Has de presentar el text amb aquest
format: lletra Arial cos 12, a doble espai, en fulls DIN A4 a una cara. L’extensió ha de ser d’1 a 3 pàgines, en les
categories jove i jove+, i de 3 a 10 pàgines, en la categoria adult.
El relat ha d’anar en sobre tancat, on
ha de constar, a l’exterior, “Certamen

de relats curts Amadeu Vives”, títol del
relat i un pseudònim. A l’interior, ha
de ser el relat, i un sobre tancat amb el
nom de l’autor a autora, el DNI, adreça,
telèfon de contacte, correu electrònic i
pseudònim. Pots consultar les bases de
participació en la notícia de la pàgina
web de l’Ajuntament.
El termini d’acceptació d’originals és
fins al 16 d’octubre. Pots lliurar el teu
relat al Casal de Cultura/Biblioteca de
Collbató (passeig Mansuet, 9). Els guanyadors rebran els guardons durant
la celebració del Festival de Músiques
Amadeu Vives, que se celebrarà del 17
al 19 de novembre.

Collbató amplia la presència a les xarxes socials
Collbató ha creat perfils propis a Instagram i Flickr, que se sumen als de Facebook,
Twitter i YouTube. D’aquesta manera, amplia els canals de comunicació en funció
de les necessitats comunicatives i de les seves característiques.

L’

Ajuntament potencia la
seva presència a les xarxes socials, amb la posada en marxa de perfils a Instagram
i Flickr. En el cas d’Instagram, una
xarxa eminentment visual, l’Ajuntament proposa un perfil on comparteix
imatges i textos que no són únicament informatius, sinó que presenten
la personalitat de la vila amb un caire
més reflexiu i creatiu. L’Instagram de
Collbató vol oferir un primer tast del
poble i de la seva gent per compartir
entre els seus habitants i la gent que
estigui interessada a conèixer les seves
peculiaritats.
Pel que fa a Flickr, és un repositori
d’imatges que mostra l’actualitat de la
població. Les imatges es publiquen en
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alta resolució, estan organitzades en
àlbums, per a la seva localització ràpida, i es poden descarregar, per tal que
puguin ser utilitzades pels mitjans de

comunicació o per aquelles persones
o entitats que les necessitin. Per ferles servir només és necessari acreditar-les.

Actualitat

Un Tour de Force a l’orgue
Els dos concerts sobre “El teclat ben temperat” de Johann Sebastian Bach,
interpretats per l’organista Bernat Bailbé, en dos dies consecutius, 10 i 11
d’agost, van oferir un total de més de cinc hores de música a l’orgue, un
autèntic Tour de Force per a l’instrumentista.

E

ls dos concerts van oferir,
consecutivament, els dos llibres d’aquesta magna obra de
Bach. Cada llibre ofereix 24 preludis i
fugues, un per cada tonalitat de l’escala musical, que Bach va escriure “per
l’aprenentatge de l’estudiant i perquè
gaudeixi qui ja domina el teclat”.

L’organista que la va interpretar,
Bernat Bailbé, és membre fundador
de l’Associació Catalana de l’Orgue
(ACO) i organista de Sant Felip Neri
de Barcelona i de la Basílica dels sants
Just i Pastor.

Considerat com una de les obres més
importants de la història de la música, “El teclat ben temperat” ha influït
altres genis com Beethoven, Chopin i
Shostakovich.

Inscriu-te a la Garantia Juvenil! Guanya el teu futur!
Si tens menys de 30 anys i estàs en situació d’atur, és fonamental que
t’inscriguis a la Garantia Juvenil. Així podràs optar a les subvencions per
incentivar la contractació en pràctiques.

E

l 13 de juliol, el DOGC va publicar la convocatòria de l’any
2017, per la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques durant un període de 6 mesos de joves beneficiaris del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, a jornada completa.
Els requisits per participar és estar inscrits a la Garantia Juvenil i en situació
d’atur amb data anterior a la contractació. Els ens locals beneficiaris d’aquesta
subvenció, com Collbató, han de tenir
com a mínim un total de 50 persones
menors de 30 anys en situació d’atur i
inscrits al SOC i al programa de Garantia Juvenil, als que li corresponen un total de 4 contractes.
Així doncs, Collbató no es podrà acollir
a aquesta subvenció enguany perquè el

nombre de joves en situació d’atur menors de 30 anys inscrits al SOC és molt
inferior als paràmetres exigits.
Amb aquesta subvenció es vol facilitar
als joves que estan en situació d’atur, o
que han abandonat prematurament el
sistema educatiu i que es troben sense
feina i sense millorar la seva formació,
que puguin entrar al mercat laboral.
Mitjançant la modalitat contractual de
pràctiques, els joves adquiriran aptituds
i desenvolupament professional, en aplicar els coneixements adquirits, tant en
la formació reglada com en la formació
laboral.

No perdis cap oportunitat! Ni per a tu ni
per a la resta de joves de Collbató! Inscriu-te a la Garantia Juvenil!
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Promoció Econòmica Ajuntament
de Collbató
93 777 01 00 (horari a 9 14 h)
p.economica.collbato@collbato.cat

Per tant, si tens menys de 30 anys i estàs en situació d’atur, és fonamental que
t’inscriguis al SOC (Martorell) i a la Garantia Juvenil per accedir a aquest programa.
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Breus

SOPAR D’HOMENATGE A JOSEP
MATALONGA, “PONIS”
El 4 d’agost es van complir set anys de la mort del collbatoní Josep Matalonga, “Ponis”. Amb motiu de l’efemèride, es va celebrar una trobada d’amics del Ponis a
la Vinyanova. Des dels anys vuitanta, Josep Matalonga,
“Ponis”, va ser guia i cuidador de les Coves del Salnitre
i, pel seu tarannà, un personatge emblemàtic. També
va aportar gran part de les peces existents al museu
“Coses del Poble” i va recuperar innombrables espais
i edificis així com moltes altres activitats relacionades
amb costums i tradicions de Collbató. L’acte va consistir en un sopar, una projecció de fotografies de tota la
seva vida i la signatura d’un manifest, en una trobada
oberta a tothom.

LES COVES DE MONTSERRAT, A TVE
El programa “España Directo”, de TVE, va emetre, el 4
d’agost, el reportatge “Montserrat por tierra y aire”, filmat a Montserrat i a viles de l’entorn del Parc Natural.
El reportatge va incloure imatges aèries de Montserrat,
enregistrades amb avioneta ultralleugera, i una visita a les
Coves de Montserrat, on la periodista Lucia P. Sanagustín
va estar acompanyada de Sara Aicart, de les àrees de Promoció Econòmica, Turisme i Ocupació de l’Ajuntament
de Collbató, que li va explicar algunes de les característiques d’aquestes singulars formacions subterrànies.

TORNEIG DE TENNIS TAULA PER A JUGADORS FEDERATS
Dissabte 2 de setembre es va celebrar al
gimnàs de l’Escola Mansuet el torneig de
Tennis Taula per a jugadors federats del
Club de Tennis Taula Collbató, amb una
gran participació, 40 jugadors. El torneig
va ser l’ocasió de retrobar-se després de
les vacances i de preparar les properes activitats del Club, com el torneig popular
de ping pong, que tindrà lloc el 30 de setembre a les instal·lacions del Club.

22 |Collbató informa

Grups Polítics

VOLEU QUE CATALUNYA SIGUI UN ESTAT INDEPENDENT L’1 D’OCTUBRE VOTA I DECIDEIX
EN FORMA DE REPÚBLICA?
El GIC, davant la convocatòria del Referèndum de l’1 d’octubre,
Aquesta és la pregunta que hem de respondre entre tots i totes el
proper 1 d’octubre exercint el nostre dret d’autodeterminació i
decidint d’una vegada quin és el camí que ha d’emprendre el nostre país. Decidim si volem seguir sent una Comunitat Autònoma
del Regne d’Espanya o bé si volem ser una nova República.
Ara més que mai, cal que participeu i decidiu. Nosaltres ho farem. Ho farem votant SÍ. Perquè som radicalment demòcrates i
les societats modernes solucionen els problemes votant; perquè
l’autonomia és un fracàs i l’actual Estatut d’Autonomia en vigor
no va ser ratificat en referèndum; perquè no podem reformar un
estat que no vol ser reformat i en el que no ens sentim ni respectats ni estimats; perquè tenim l’oportunitat de crear un nou estat
més modern sense hipoteques; perquè som republicans i creiem
en una democràcia participativa on tots tinguem igualtat d’oportunitats; perquè en un món globalitzat un estat propi és garantia
de defensa dels ciutadans i de la nostra cultura mitjançant marcs
normatius i legals propis; perquè volem vot i veu pròpia en les
institucions europees; perquè volem assumir responsabilitats sobre les coses i abandonar les queixes; perquè volem un país multilingüe on cap llengua sigui discriminada a cap àmbit i perquè
estimem als espanyols i sabem que una separació amistosa és la
millor solució.

conscients de la seva transcendència històrica, hem acordat donar-li ple suport, entenent-lo com el què és: una consulta plenament vinculant sobre el futur de Catalunya, recolzada per la
legalitat catalana, la internacional i l’espanyola i per la legitimitat
que li dóna el poble que tant ha reivindicat el dret a l’autodeterminació. Legal + legítim = èxit democràtic.
I nosaltres, plenament convençuts de l’enorme salt qualitatiu que
pot representar per a tots els catalans, ens posicionem inequívocament a favor de la República Catalana com a model d’Estat i
fem una crida a la participació de tots, alhora que ens desvinculem
de les posicions que neguen la veu del poble a través del boicot
a les urnes, un vergonyós atac a la mateixa línia de flotació de la
democràcia. Per això ens posem a disposició de les Institucions de
Catalunya per tal de fer possible el Referèndum.
El moment és històric i potser no en som prou conscients, la lluita
contra un Estat que ens vol sotmesos serà dura però l’objectiu s’ho
val. Parlem de resignar-nos a seguir depenent d’un Estat, l’espanyol, en plena descomposició, vençut per la corrupció en tots els
àmbits i que ja no pot ni tan sols garantir els nostres drets socials
guanyats durant anys d’esforç o bé de fer el pas i construir una
República moderna on la llibertat, l’ètica, les persones, la igualtat i
la cura del medi ambient han de ser els seus pilars fonamentals, un
Estat que tots sabem capaç de generar i repartir riquesa i on tenim
molt a guanyar. Aquest Estat és Catalunya i ara és el moment.
Per una Catalunya lliure!

REFERÈNDUM

EL GOVERN FA D’OPOSICIÓ

S’acosta l’1 d’octubre i, finalment, decidirem, lliurement i democràtica, si volem un estat propi i que faci polítiques a favor nostre o
seguir pertanyent a aquest estat que no dubta en saltar-se qualsevol
norma i ètica per atacar adversaris polítics. Tenim molts exemples
d’ambdues coses.
Però sobretot un estat que, davant el clam d’una part important
dels ciutadans, no ha sigut capaç d’oferir a Catalunya cap cosa seria.
Bàsicament el que hem rebut són insults de tota mena i propostes
ridícules (el senat a Barcelona per exemple). Amb aquestes propostes el que fan és insultar la nostra intel·ligència.
Polítiques que es poden fer a favor dels ciutadans i no es realitzen o
es dilaten en el temps sense que se’ls hi vegi el final. Corredor Mediterrani (fent un tomb per Madrid), l’enllaç a vies dignes dels ports
de Tarragona i Barcelona, l’acollida (l’Estat espanyol ha complert el
10% del que es va comprometre fa dos anys) la llei d’insuficiència
energètica, les lleis d’habitatges buits, dels governs locals i d’igualtat
entre dona i home... entre moltes altres.
També hi ha qui vol jugar a una falsa l’equidistància, nosaltres ens
preguntem: si el Parlament de Catalunya acorda fer un referèndum
i l’Estat el veta, a quina postura dónes força amb l’equidistància?
En fi, quan un és demòcrata el que fa quan li posen una urna al
davant és ficar-hi una papereta que expressa la seva voluntat i n’accepta el resultat final. Es compten els vots i això determina el resultat, el que no vota, senzillament no compta.
L’1 d’octubre tria el futur del teu país.

És curiós que a la revista municipal d’agost (l’anomenaríem millor la revista del govern municipal), els tres grups que “governen”, es lamentin del mateix: “els culpables que nosaltres no fem
res són els de l’oposició”. Això només vol dir que l’oposició té
més força que el propi govern... vaja que estan en minoria? El
GIC, arrelat en la mentida crònica, qualifica que fer el Casal, la
pista poliesportiva, el Casinet i aconseguir un Institut, dues escoles... i reduir el deute municipal que havia arribat als 7 milions
d’euros... és que els socialistes de Collbató hem “anat fent pegats
per sortir del pas”. Els socialistes de Collbató ens vam presentar
amb un programa electoral i vam guanyar les eleccions. Teníem
clar què volíem i què volem fer. Recolzarem polítiques dirigides
a fer l’ambulatori, a invertir en la xarxa d’aigua, a asfaltar carrers
i voreres, a reurbanitzar l’av. del Centenari, a invertir en instal·
lacions, a donar una nova empenta al turisme moribund d’aquest
poble. Però insistirem en el fet que han de ser inversions consensuades amb nosaltres, que som part de l’oposició perquè NO
tenen majoria. Han de negociar i, d’això, no en saben encara.
Volen que les coses s’aprovin a la força, el que ells vulguin, lluny
de fer-nos participar des del principi en els projectes. I si no,
exploten. ERC i GIC tenen el mateix comportament de quan
estaven a l’oposició: sempre queixant-se del grup de Socialistes
de Collbató. I al PDeCAT, només amb una regidora, sembla que
no l’interessi que es tiri endavant allò que no sigui el que ells
governen. Treballin, governin i perdin menys el temps criticant
constantment a qui els pot ajudar a sortir-se’n d’aquesta.
Bona Festa Major!
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Festa de l’esport

Transmetent la passió per l’esport
Collbató es va convertir el 3 de setembre en un gran centre esportiu on
grans i petits han compartit plegats la passió per l’esport.

T

rineu amb gossos, rocòdrom,
bosc de cordes i tirolines,
taekwondo, pàdel, tenis i tenis
taula, ciclisme, atletisme... Moltíssimes
activitats per posar-se a prova i gaudir
de l’esport, i dels seus beneficis, des de
ben petits.

La Festa de l’Esport va comptar amb la col·laboració d’un gran nombre d’entitats dedicades
a la pràctica esportiva i a la promoció d’una
vida sana, com Club Tennis Collbató, Associació Esportiva Aeròbic-Ball D8N8, 4000Peus,
la sargantana, Club Atletisme Collbató, Club
Centre d’Esports Collbató, Club Tennis Taula

Collbató, Dokai Collbató, Escola Taekwondo
Collbató, Penya blaugrana de Collbató, Montserrat Camp Base, Gosesport, Slam Club i
Club Ciclista Collbató.
Un cop provat el gran ventall de propostes, ja
no hi ha excuses. Collbató, a fer esport!

