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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
Octubre 2017
10 DIMARTS

BIBLIOT@ARDA: PATUFET
CONTA-CONTES
Activitat adreçada a nens i nenes a partir
dels 3 anys
Hora: A les 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Organitza: Ajuntament de Collbató
Accés lliure
Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca o
per correu a b.collbato@diba.cat

18 DIMECRES

ESCOLTA CONTES
Us agraden els contes? Vine a escoltar-ne
a la Biblioteca
Activitat adreçada a nens i nenes de 0-5
anys
Horari: A les 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca o
per correu a b.collbato@diba.cat

19 DIJOUS

PRESENTACIÓ FEM XARXA, FEM
EMPRESA
Acte d’inici del nou curs d’aquest projecte
de formació adreçat a empresaris i
emprenedors del Baix Llobregat Nord.
Horari: A les 19 hores
Lloc: Casal de Cultura
Preu: Accés lliure

22 DIUMENGE

CONCERT D’ORGUE I FLAUTA
Izumi Kando i Albert Mora
Música de: A. Vivaldi, O. Messiaen, J.S.
Bach
Organitza: Associació Amics de l’Orgue
Horari: A les 19 hores
Lloc: Església de Sant Corneli (Collbató)
Preu: Accés lliure. Es demanen
col·laboracions voluntàries per l’entitat

27 DIVENDRES

XERRADA SOBRE EL MÓN DEL
BOLET
A càrrec de l’especialista Llorenç Ureña,
activitat adreçada a boletaires aficionats.
Horari: A les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Preu: Accés lliure

28 DISSABTE

BALL DELS AVIS “FESTA DE LA
CASTANYADA”
Ball mensual organitzat pel Casal d’Avis
Sant Corneli, en aquesta ocasió se celebra
la festa de la castanyada.
Organitza: Casal d’Avis Sant Corneli
Horari: A les 18 hores
Lloc: Casinet

EXPOSICIÓ

20 DIVENDRES

CLUB DE CINEMA ESPECIAL:
DIVENDRES DE FOTO
Projecció del llargmetratge documental “5
càmeres trencades” d’Emad Burnat i Guy
Davidi, sobre la lluita del poble palestí.
Horari: A les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Preu: Accés lliure

21 DISSABTE

TEATRE: FEDERICO GARCÍA
LORCA
Calor, Alma y Pasión, homenatge a
la figura del poeta i dramaturg en un
recorregut per la seva vida mitjançant
imatges i la representació d’escenes de les
seves principals obres.
Organitza: Grup de Teatre La Forja
Col·labora: Illets d’Abrera Grup Escènic
Horari: A les 18.30 hores
Lloc: Casinet
Preu: Entrada: 7 euros (Menors de 13
anys gratuït)

Del 4 d’octubre de 2017 al 26
d’octubre de 2017

TOTHOM AL CARRER!
Mostra produïda pel Centre d’Estudis del
Baix Llobregat. Exposició que ens parla de
la lluita obrera dels anys 60 i 70 del segle
passat contra el franquisme a la comarca
del Baix Llobregat.
Producció: CECBLL
Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 14
hores. De dilluns a divendres de 16 a 20.30
hores.
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)

Especial Referèndum

Collbató denúncia la violència amb una
concentració davant l’Ajuntament

E

ls veïns i veïnes de Collbató
es van concentrar el 2 d’octubre davant l’Ajuntament amb
l’equip de Govern com a mostra de
rebuig i denúncia a la violència que
es va viure durant la celebració del
Referèndum. Aquesta concentració
va formar part del seguit de mobilitzacions que es van realitzar a
tota Catalunya donant resposta a la
proposta realitzada per l’Associació
de Municipis per la Independència
(AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Després de la lectura, l’alcalde i el
primer tinent d’alcalde, Josep Estradé, van recordar els resultats
del referèndum a Collbató, que
es van publicar als mitjans de comunicació de l’Ajuntament, i van

animar als assistents a sumar-se a
l’aturada general del 3 d’octubre.
Per finalitzar la concentració, tots
els assistents van cantar “Els Segadors”, l’himne nacional de Catalunya.

L’alcalde, Miquel Solà, va llegir un
comunicat que denuncia la violència
gratuïta i indiscriminada vers una
ciutadania pacífica que tenia com a
denominador comú l’única voluntat
de fer sentir la seva veu en un procés
polític.

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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...i Collbató va votar!
1.876 persones van votar a Collbató l’1 d’octubre. Malgrat les pressions i
dificultats, el dia del referèndum es va aconseguir dur a terme un acte de
democràcia a la nostra vila. Algunes persones havien organitzat el procés
des de feia setmanes, però va ser la gran assistència a l’Escola La Salut per
part dels collbatonins i les collbatonines la que va assegurar que el col·legi
electoral estigués obert l’1 d’octubre. Collbató va votar!

1.715 vots, el 91,4% del total d’emesos a Collbató, van afirmar que volien
que Catalunya fos un estat independent en forma de república. 107 vots,
el 5,7%, es van manifestar en contra;
42 vots, el 2,23%, van ser en blanc,
i 12 vots, el 0,06% del total, nuls. El
cens electoral de Collbató se situa en
3.235 persones, així que la participació va ser del 57,95%. Aquestes dades les va facilitar l’equip de govern
la mateixa nit del referèndum a una
presentació pública que es va convertir en tota una celebració. Els nervis
del cap de setmana van donar pas a la
felicitat desfermada.
Els dies previs, ningú no sabia com
podria acabar la jornada electoral. Vis-
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tes les amenaces de tancament, nombrosos col·lectius i persones del poble
van organitzar tota una sèrie d’actes
des de divendres a la tarda i tot el cap
de setmana, per assegurar que l’Escola La Salut estaria oberta diumenge.
Sopars de germanor, tallers de teatre,
batucada, plantada de gegants, exhibició de ball... i, de nit, activitats tan
relaxants com la nit de les estrelles o el
rècord del km en sis hores. Ni un minut del cap de setmana va quedar buit
d’activitats.
I va arribar el diumenge. El col·legi
electoral tenia prevista l’obertura a
les 9 del matí, però 4 hores abans, a
les 5 de la matinada, ja hi havia una
gentada a les portes. De bon matí, da-

vant les sospites d’infiltrats, qualsevol
desconegut amb auriculars generava
mirades inquisitives. Però a les 9,
com havia de ser, el col·legi electoral va obrir les portes, ple a vessar
de ciutadans que volien exercir el seu
dret fonamental. En veure les urnes,
molts van obrir els ulls amb il·lusió i
es van fotografiar en el moment de
votar. Cada cop que una persona gran
arribava al col·legi, i avançava, amb
dificultats, per votar, tothom esclatava en un aplaudiment espontani. Era
el reconeixement sonor que no ens
podíem deixar arrabassar la dignitat.
Què recordaven aquestes persones en
el moment d’introduir el vot a l’urna?
Potser aquells llargs anys en què no
tenien aquest dret?

Especial Referèndum

De seguida es va veure que
les complicacions no havien
finalitzat. El sistema informàtic de confirmació de cens
anava molt lent, ja que patia
atacs informàtics continus.
Falses alarmes d’arribada de
cossos de seguretat, les contínues visites dels Mossos, que
veien que era impossible tancar el col·legi davant l’allau de
persones que s’hi trobaven...
A mig matí, un equip d’observadors internacionals van
comprovar in situ que el procés electoral es feia amb totes
les garanties i reconeixien
estar en estat de xoc en veure les imatges de brutalitat
policial que s’havien viscut en
altres seus electorals.
La jornada avançava molt
lentament i les cares d’il·lusió
de primera hora canviaven a
expressions de preocupació i
tensió. Arribaven comentaris de les accions violentes en
col·legis propers i semblava
que, en qualsevol moment,
els cossos policials estatals
podien arribar i fer una batuda a l’escola. Passades les
sis de la tarda, davant d’indicis ben fonamentats de què
la Guardia Civil s’apropava a
Collbató i, donat que la gran
majoria de les persones interessades ja havien pogut
exercir el seu dret, l’alcalde,
Miquel Solà, va decidir que
la millor opció era tancar el
col·legi. D’aquesta manera,
se salvaguardava la integritat
de tots els participants, així
com la votació. I així es va
fer. Tothom vam marxar en
pocs minuts i es va realitzar el
recompte amb total seguretat. Gràcies a l’esforç conjunt
d’un gran nombre de persones, Collbató va votar!
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Actualitat

Collbató es va sumar a l’aturada de país del 3 d’octubre
L’Ajuntament de Collbató va publicar un
Decret d’Alcaldia d’establiment de serveis
mínims per al 3 d’octubre, per sumar-se
a la convocatòria d’aturada de país, acordada per la Taula de la Democràcia amb
l’adhesió de les entitats municipalistes
ACM i AMI, com a rebuig a la violència
de la policia espanyola l’1 d’octubre.

El decret va fixar els serveis mínims.
Concretament, la Guàrdia Municipal
va comptar amb un efectiu, els Serveis
Socials van oferir el servei d’ajuda a
domicili i la Llar d’Infants va disposar
de dos efectius.
La Taula per la Democràcia es va
presentar a finals de setembre amb

l’objectiu de donar una resposta
unitària, pacífica i coordinada en
defensa de les institucions catalanes i dels drets fonamentals, davant
la vulneració d’aquests drets. El
grup impulsor d’aquesta taula està
format per 40 entitats i organitzacions.

Els habitants de Collbató tallen l’A-2
Un gran nombre de collbatonins i collbatonines s’havien aplegat el 3 d’octubre
davant de l’Ajuntament
per concentrar-se contra
la violència, però la jornada ha finalitzat amb una
acció imprevista, el tall de
l’A-2 en sentit Lleida.
A la concentració davant
de l’Ajuntament, l’alcalde,
Miquel Solà, ha llegit el
manifest de Taula per la
Democràcia, en rebuig a
la violència patida per les
persones que volien participar en el referèndum del
diumenge.
Un cop finalitzada la intervenció, els assistents han
decidit marxar cap a la via
de servei lateral de l’A-2, a
l’alçada del poble, per manifestar-se, però, arribats a
la vorera de l’autovia, han
decidit tallar tots els carrils
de la via en sentit Lleida.
El tall s’ha produït a les 19
hores i ha durat uns deu
minuts. Un cop reobert el
transit, amb la col·laboració d’efectius dels bombers,
de l’ADF i dels Mossos d’Esquadra, els participants
han tornat a Collbató després d’una jornada reivindicativa i de manifestació
en contra de la violència.
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Actualitat

Ofrena floral de l’Ajuntament de Collbató a Sant Esteve
Sesrovires
Una delegació de l’Ajuntament i veïns de Collbató han realitzat a les 11
hores una ofrena floral a l’escola La
Roureda, col·legi electoral del municipi veí de Sant Esteve Sesrovires que
va ser assaltat per més de 50 agents
antiavalots l’1 d’octubre durant la celebració del referèndum.
A l’acte hi era l’alcaldessa de Sant
Esteve Sesrovires, Maria del Carme
Rallo, que és a la fotografia entre el
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Collbató, Josep Estradé, i
l’alcalde, Miquel Solà.

ANC i Òmnium apleguen una gentada a Collbató
Un gran nombre de collbatonins es
van reunir el 24 de setembre davant
l’Ajuntament en la Marató per la
Democràcia, una acció organitzada
per Assemblea Nacional Catalana i
Òmnium Cultural en defensa de la
democràcia i del dret a decidir.
Els assistents van aplaudir la lectura
d’un manifest i van recollir cartelleria
per distribuir en el poble. L’acte va
comptar amb la participació d’Ana
María Surra, diputada al Congrés
dels Diputats de l’Estat per ERC, que
va departir amb els assistents.
La marató per la Democràcia va organitzar actes en més de 300 viles de
Catalunya.

La comunitat educativa de Collbató fa pública una carta
de rebuig de la violència
La comunitat educativa de Collbató
va fer pública una carta adreçada a
les famílies en què transmet “el seu
rebuig més ferm davant qualsevol
mostra de violència”.
El text afirmava que situacions
com les de l’1 d’octubre “no les
podem viure amb normalitat i no

són l’exemple de la societat que
volem transmetre al nostre jovent”.
Així doncs, com a conclusió, els
integrants de la comunitat educativa destacaven que “condemnem
enèrgicament qualsevol situació de
violència i defensem el dret dels in-

fants i joves a viure en una societat
tolerant, justa i pacífica”.
Aquesta carta estava signada per la
Llar d’Infants Municipal, l’Escola
la Salut, l’Escola Mansuet, l’Institut
Collbató, les AMPA dels quatre centres educatius, l’Escola Municipal de
Música i l’Ajuntament de Collbató.
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Telefónica anuncia que té previst finalitzar el
desplegament de la fibra òptica a Collbató en uns
cinc mesos
Telefónica ha informat l’Ajuntament que té previst finalitzar el desplegament
de la fibra òptica a Collbató en un termini d’uns cinc mesos. La companyia
ha adjuntat al consistori el pla de desplegament amb un plànol de la
infraestructura que contempla la instal·lació a tot el municipi.

E

n el marc de les reunions
realitzades entre Telefónica
i l’Ajuntament de Collbató
per la implantació de la fibra
òptica al municipi, l’empresa ha lliurat
al consistori el “Pla de desplegament
d’una xarxa d’accés de nova generació
mitjançant fibra òptica al municipi de
Collbató”.
En aquest document, la companyia
explica que “s’estima que aquest desplegament s’iniciï immediatament
un cop aprovat aquest pla de desplegament en els termes legalment
previstos i presentada la preceptiva
declaració responsable, i amb previsió de tenir-ho finalitzat, si més
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no el seu gruix, en uns cinc mesos”.
Recordem que Telefónica ja ha estat
duent a terme treballs previs per fer
efectiu el desplegament en el municipi.
El desplegament dels cables de fibra es
realitzarà per les canalitzacions subterrànies existents; només on no hi hagi
canalitzacions el desplegament es realitzarà en esteses aèries per pals o traçats per façana.
El document confirma que tot Collbató podrà gaudir ben aviat de xarxa
d’internet d’altes prestacions, com es
pot constatar en el plànol que s’adjunta
a la notícia. En aquest plànol, Telefó-

nica remarca la zona que rebrà fibra
òptica, que inclou tots els barris de la
vila.
La posada en marxa d’un servei d’accés a internet d’altes prestacions era
una de les prioritats que s’havia fixat
l’equip de govern de l’Ajuntament
en aquest mandat. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha dut a terme
múltiples reunions amb autoritats i
actors del sector per propiciar que
Collbató gaudeixi d’unes infraestructures adequades a les necessitats
presents i futures de la població i del
seu teixit productiu. Continuarem
informant de les novetats en el procés d’instal·lació.

Entitats
Associació de Collbató per a la Solidaritat

Donant esperança, donant salut
L’Associació de Collbató per a la Solidaritat neix l’estiu del 2001, quan un
grup de collbatonins, sensibilitzats per la catàstrofe de Txernòbil, decideix
acollir nens i nenes biolorussos per millorar la seva salut.

C

ada estiu nens i nenes de diferents zones de la República de
Belarus fan una estada de més
d’un mes a Collbató o municipis veïns.
Els menors acollits pateixen les conseqüències de la catàstrofe nuclear a la seva
salut i pertanyen a sectors socials desfavorits amb famílies desestructurades i
amb problemes socials i/o econòmics.
Les persones que formen l’Associació
organitzen l’estada i tramiten les autoritzacions, les assegurances, el viatge,
les visites mèdiques.... En tot moment,
l’Associació intenta fer front a totes les
despeses per tal que les persones acollidores només hagin de responsabilitzar-se de la vestimenta i alimentació
del menor acollit. I sobretot donar-li
estima i ajudar-lo en la seva estada.
Les anàlisis mèdiques realitzades evidencien que les estades a Collbató milloren, de manera demostrable, els índexs de radioactivitat dels nens i, com
a conseqüència, la seva salut. A més, la
interrelació amb les famílies d’acollida
els omple d’amor i crea vincles d’esperança de cara al futur.
L’associació duu una altra línia d’actuació durant tot l’any, la recollida de
roba i joguines pels infants i les seves
famílies, com també per famílies que
ho sol·liciten del poble i comarca. Per

fer front a totes les despeses l’associació compta amb la col·laboració econòmica de diferents empreses, entitats i
l’aportació de la quota anual dels socis
i sòcies.
L’Associació de Collbató per la Solidaritat està reconeguda per la Generalitat de Catalunya com una Associació
Sense Ànim de Lucre amb el número
de Registre 26432 i està inscrita en el
seu Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament
(ONGD) amb el número de Registre
583. L’entitat no té cap treballador i
cap persona de la junta cobra per treballar per aquesta tasca, tots som voluntaris.

mitjançant contribucions econòmiques
ajuden a cobrir les despeses i fan possible que es pugui sufragar el cost del
viatge, estada, acompanyaments, etc., i
empreses i entitats que col·laboren amb
mitjans econòmics, tècnics, etc.
Informa’t sense compromís. Dóna esperança, dóna salut!
ASSOCIACIÓ DE COLLBATÓ
PER A LA SOLIDARITAT
Passeig de la Fumada, 8
08293 Collbató (Barcelona)
Tel. 696 269 178
collbatosolidaritat@outlook.com
www.solidaritatcollbato.org

És un projecte de treball real i concret en el qual es volen sumar totes
les voluntats possibles de participació.
L›associació està formada tant per persones individuals com per entitats que
contribueixen solidàriament en diferents àmbits d›actuació: Persones amb
diferents realitats professionals i personals que voluntàriament i de forma
desinteressada dediquen part del seu
temps lliure a organitzar i/o participar
activament en tot el suport i ajut necessari per dur a terme l›estada dels nens i
nenes bielorussos, persones que participen activament en l›acolliment d›un
menor, persones que com a socis/es
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Llum verda a les inversions per millorar el servei d’aigua,
l’ampliació del Pont de Can Dalmases i les millores als equipaments
El ple de l’Ajuntament de Collbató condemna la violència de l’Estat espanyol
i declara Enric Millo “persona non grata”

E

l Ple municipal celebrat el
9 d’octubre va aprovar les
inversions per millorar el
servei d’aigua de Collbató,
l’ampliació del pont de Can Dalmases
i millores en equipaments educatius
i culturals, després que s’haguessin
desestimat en el ple del 17 de juliol.
A la sessió també es va aprovar
incrementar en un 1% les retribucions
del personal laboral i funcionari
de l’Ajuntament i es va condemnar
la violència injustificada de l’Estat
espanyol, declarant persona non
grata al delegat del Govern espanyol a
Catalunya, Enric Millo.
Importants inversions en la xarxa
d’aigua i en equipaments
Les inversions, valorades en 751.000
euros, seran possibles gràcies a la
modificació del pressupost municipal,
mitjançant suplement del crèdit
finançat amb romanent lliure.
Concretament, s’hi dedicaran 610.000
euros a la millora del servei d’aigua,
106.000 euros a l’ampliació del pont
de Can Dalmases, 25.000 euros a
les millores en centres culturals, i
10.000 euros, en centres educatius.
L’aprovació d’aquesta modificació
va comptar amb els vots a favor dels
regidors d’ERC, GIC i PDeCAT,
l’abstenció dels regidors de Socialistes
de Collbató i el vot negatiu del regidor
no adscrit. L’acord va generar els
aplaudiments del públic assistent,
que transmetia així la seva satisfacció
pel fet de desencallar la realització
d’unes millores molt necessàries per al
municipi.
A l’hora d’explicar les actuacions en el
servei d’aigua, Josep Estradé va indicar
que es concentraran en tres fronts:
telelectura i sectorització, recuperació
de pous i millora de les canalitzacions.
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La sectorització de la xarxa i la
telelectura en tots els comptadors
domèstics permetran identificar en
temps real les fuites a la xarxa i a les
instal·lacions dels veïns. D’aquesta
manera, es podran reduir les pèrdues
d’aigua, que actualment se situen en un
60%.
Estradé va posar com a exemple la
part sud del municipi, a partir de l’A2, que, fins ara, és un únic sector, fet
que dificulta identificar l’origen de
les fuites, fins que es fan paleses a la
superfície. Amb el pla de sectorització,
la zona sud de Collbató es dividirà en
10 sectors, fent molt més fàcil acotar
l’origen d’una fuita. Així mateix,
la telelectura permetrà detectar
manipulacions, fraus i oferir serveis
com l’avís als veïns de fuites a les seves
instal·lacions.
Una altra línia d’actuació que es podrà
dur a terme és la posada en marxa dels
pous del municipi, per incrementar
l’autoabastiment d’aigua i reduir
les despeses per compra d’aigua.
Conjuntament amb una subvenció
atorgada per l’Agència Catalana de
l’Aigua de més de 92.000 euros, que
aporta el 60% del pressupost, es posaran
en marxa els pous de Torrefarrera, Can
Bertran, el pou 2 de Can Feliu i el pou
de l’Skate, que, amb el pou 1 de Can
Feliu, operatiu des de fa mesos, poden
arribar a subministrar el 80% de l’aigua
que necessita Collbató. D’aquesta
manera es pot reduir substancialment
la despesa en compra d’aigua, dels
500.000 euros anuals actuals a uns
300.000 euros, alliberant recursos per
a altres millores al poble.
La tercera línia d’actuació en l’àmbit
de l’aigua serà continuar les millores
en la xarxa de subministrament, amb
la substitució de canonades per reduir
les pèrdues.

Les inversions aprovades també
impliquen l’ampliació del pont de
Can Dalmases, que permetrà millorar
l’accés i actuacions als equipaments
educatius i culturals. Pel que fa als
equipaments educatius, el regidor Alex
Samaranch va explicar que a l’escola
Mansuet s’adaptaran els vestidors
i, a l’escola La Salut, en l’equip de
refrigeració. Respecte als equipaments
culturals, la regidora M. Teresa
Casanovas va indicar que es reformarà
la fusteria del Casinet i que caldrà
actualitzar les mesures de seguretat,
donada la creixent ocupació d’aquest
espai.
La regidora Ana Úbeda va explicar
que el grup socialista s’abstindria en la
votació per no dificultar l’aprovació de
les inversions. Segons va dir, havien
demanat reunir-se amb l’equip de
Govern per conèixer el pla d’inversions
i havien demanat que es valorés i es
recuperés el projecte d’urbanització del
Bosc del Missé. Com s’havia realitzat la
reunió que havien demanat i l’equip
de Govern els va dir que valorarà
la viabilitat del projecte del Bosc
del Missé, i tenint en compte que la
situació actual de l’Ajuntament permet
l’endeutament, Ana Úbeda va afirmar
que “no posarem cap problema”.
Per la seva banda, el regidor no
adscrit, Jordi Serra, va expressar
dubtes sobre la idoneïtat d’aquestes
inversions i va transmetre la seva
queixa per no haver pogut estudiar
el pla d’inversions per la negativa de
l’equip de Govern a parlar amb ell.
L’alcalde Miquel Solà li va respondre
que “nosaltres parlem amb els grups
polítics que tenen legitimitat, no
amb projectes personalistes” i el va
animar a visitar el poble i conèixer les
necessitats i interessos de les persones
que hi viuen per entendre perquè són
necessàries aquestes inversions.

Actualitat

En la votació, la proposta va comptar
amb l’abstenció del grup socialista i
el vot negatiu de Jordi Serra, així que
va ser aprovada. El públic assistent va
agrair amb aplaudiments la llum verda
a totes aquestes inversions de millora
de les infraestructures de Collbató.
Increment de l’1% de les
retribucions a l’Ajuntament i
modificació de la relació de llocs
de treball
Pel que fa a propostes relatives al
personal de l’Ajuntament, es va
aprovar l’increment, de forma lineal,
de l’1% de les retribucions del personal
laboral i funcionari. També es va
aprovar la modificació de la relació de
llocs de treball, les fitxes descriptives
i la modificació de la plantilla per al
2017. Així, s’han creat els llocs de
director de la Biblioteca, auxiliar de
Logística, tècnic de Cultura i Patrimoni
i tècnic d’Esports i Joventut. En el cas
del director de Biblioteca, no afecta
el pressupost perquè està contemplat
en el conveni amb la Diputació. Pel
que fa a l’auxiliar i als tècnics, l’alcalde
va indicar que aquests llocs donen
resposta a les necessitats “d’un poble
molt actiu, com és Collbató”.

Cessió d’actius i passius de la
Fundació FIL a la Fundació Privada
per la Inclusió Laboral Àuria
Un altre dels temes aprovats va ser la
ratificació de la dissolució de la Fundació
Privada per la Integració Laboral FIL
i la cessió dels seus actius i passius a
la Fundació Privada per la Inclusió
Laboral Àuria. Aquesta actuació dóna
resposta als problemes de viabilitat de
la Fundació FIL, en què participaven
Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa
de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires
al transmetre els actius i passius a una
fundació amb finalitats anàlogues i
en què participaran els pobles citats.
La regidora socialista Ana Úbeda va
afirmar que aquesta proposta és fruit
de “molts esforços de l’equip tècnic, dels
polítics, dels sindicats i dels treballadors
per encaixar i arribar a aquest acord”.
Tots els regidors van votar a favor,
excepte Jordi Serra, que es va abstenir.
Condemna de la violència de
l’Estat espanyol i declaració
d’Enric Millor “persona non grata”
A la sessió es va presentar una moció
de condemna per la violència dels
cossos de seguretat de l’Estat espanyol

que, segons s’afirma “passarà a la
història com un estat repressor”.
A la moció es va exigir la retirada
dels efectius que van ser enviats a
Catalunya per reprimir, demanar
la dimissió del delegat del Govern
espanyol a Catalunya, Enric Millo,
i declarar-ho “persona non grata” a
Collbató. Dos regidors del grup de
Socialistes de Collbató, Concepció
Alsina i Salvador Valls, van demanar
la retirada de la declaració de
“persona non grata” dins del redactat
de la moció. A l’hora de votar, i com
no es va aceptar la seva modificació,
es van abstenir.
Entre altres temes tractats, també es
va aprovar una modificació puntual
tècnica del Pla General d’Ordenació
Urbana en l’àmbit 1 “Els Clots 2” i
l’àmbit 6 “Zona Esportiva” del centre
del poble, i la determinació de l’oferta
del Club Tennis Collbató com la més
avantatjosa en l’expedient de concessió
administrativa d’ús privatiu de les
pistes de tenis de Collbató. En el torn
de precs i preguntes, el grup socialista
va demanar disposar de més espai a
la revista municipal i formar part de
la comissió de redacció, entre altres
peticions.
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Tot el poble va ser Festa Major
Collbató va celebrar una Festa Major multitudinària, descentralitzada i amb un
munt de propostes per a totes les edats. Aquest n’és el resum.

14
SEP

15
SEP

Inauguració plena d’amants dels còmics i la muntanya

U

n bon grapat d’amants del
còmic i la muntanya es van
reunir el 14 de setembre a les
19 hores a la inauguració de l’exposició que agrupa aquests temes i que va
romandre a la Biblioteca del Casal de
Cultura fins al 30 de setembre.

tra: Xavi Socias, d’El Masnou, que, a
més de dibuixar, té una àmplia trajectòria en productores d’animació; Edu
Català, que publica dibuixos en revistes; Sergi Diez, àlies Furti, que ha col·
laborat en el diari Avui, entre d’altres, i
Xavi Sànchez, dibuixant aficionat.

A l’acte van poder participar tres dels
quatre dibuixants que integren la mos-

La inauguració va anar a càrrec de
la regidora de Cultura, M. Teresa

Multitudinari primer dia de Festa Major
Tot i la incertesa generada per unes
condicions meteorològiques gens favorables, el primer dia de la Festa Major de Collbató assolir uns índexs de
participació multitudinaris.
El Casinet es va quedar petit per la
gentada que volia veure en directe els
personatges de Toni Albà, que s’encarregava de fer el pregó de la Festa
Major. Davant d’una platea a vessar,
la regidora de Cultura, M. Teresa Casanoves, va donar la benvinguda als
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assistents i va resumir els principals
actes previstos en el programa de la
festivitat.
L’alcalde, Miquel Solà, va recordar els
atemptats produïts a Barcelona i Cambrils i va afirmar que, tot i les greus
situacions que està vivint, la societat
catalana és prou madura per saber quin
és el camí que vol seguir. L’alcalde va
declarar que la Festa Major de Collbató
és de tots i que, les molèsties que pot
comportar s’han de prendre amb un

Casanovas, que va fer una petita introducció dels quatre autors i que
va animar els presents a fixar-se en
els nombrosos detalls que ofereixen
aquestes vinyetes. També hi van assistir el regidor d’Esports, Gent Gran
i Joventut, Jordi Riera, i la directora
de la Biblioteca de Collbató, Sílvia
Closas.
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Festa Major
punt de paciència, tot i que cal realitzar una reflexió per minimitzar aquestes incomoditats en pròximes edicions.
El pregó dels personatges de Toni
Albà va ser una accelerada successió
de divertits gags que, en casos com els
de Xavier Trias i del rei emèrit Juan
Carlos, van generar explosions d’hilaritat entre tots els assistents. Un cop
finalitzat el pregó, Toni Albà va signar en el llibre d’honor i va departir
amb tots els collbatonins que s’hi van
apropar per saludar-lo.
Mentre tothom estava gaudint del refrigeri, van irrompre en el Casinet la colla
dels Salnitrats amb una nova figura que
ja forma part de la seva mitologia, el Pastor. Al ritme de la batucada, van convidar els assistents a seguir-los en el Seguici del Pastor, una cercavila amb aturades
en diversos comerços de restauració del
municipi per recuperar energies amb tapes i begudes a preus populars.
Ja era plena nit i arribà el moment del
ball i la festa amb VaParir Tour. Els artistes de Ràdio Flaixbac, com Carles Pérez,
Andreu Presas Didac Tomàs i “El Gran
Germán”, van fer gaudir els joves que
omplien la renovada Pista Coberta Martí
Gil fins a altes hores de la matinada.

16

MATÍ MÀGIC A CAN DALMASES

SEP

El matí del dissabte 16 de setembre, La
Festa Major de Collbató va tenir com
escenari la zona esportiva de Can Dalmases, amb l’objectiu de fer la festa de
Collbató cada cop més descentralitzada, global i integradora.
Tres activitats s’havien programat per
aquest matí: el campionat de futbol
sala, des de les 9 del matí; la festa de
l’escuma dels bombers de Collbató, a
les 11 hores, i l’actuació del Circ Bover, al migdia.
L’actuació d’aquest circ, creat fa 11
anys a les Illes Balears, ha omplert
de màgia la Pista Esportiva, amb un
espectacle de circ contemporani que
tenia com a element central la interacció dels acròbates amb estructures creades a partir de canyes de
bambú. La dificultat i espectaculari-
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tat dels exercicis realitzats; la transmissió d’emocions mitjançant les
interpretacions i la música minimalista; la humanitat de les històries,
que mostraven sentiments i comportaments reconeixibles, han configurat un espectacle global, emotiu
i innovador.

Així ho han valorat els nombrosos espectadors, que han aplaudit amb força
un cop finalitzada l’hora màgica de què
han estat testimonis. La celebració de
la Festa Major a Can Dalmases ha estat
un èxit, tant pel que fa a la participació
com per la qualitat artística de la proposta.
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SEP

Tarda de gegants i diversió
La tarda del segon dia de la Festa Major
va començar a les 17.30 hores, amb la
cercavila popular amb ball de gegants,
als carrers de Collbató. En Mansuet i la
Marta, acompanyats per les colles geganteres del Bruc, Esparreguera, Terrassa, Sant Joan Despí, Castellbell i el
Vilar, Santa Oliva, Sant Andreu de la
Barca i l’espectacle “Les Pompiers”, van
fer la cercavila pels carrers de Collbató.
A les 20 hores, havaneres i rom cremat, al Casinet, que es va quedar petit davant la gran quantitat de públic
que es va aplegar per escoltar la cantada d’havaneres amb el grup Roques
Blaves, amb rom cremat per a tots els
assistents.

Els joves van poder gaudir d’una
Gimcana nocturna, al local dels joves
(Antigues Escoles).
I, a prop de la mitjanit, va arribar el
temps de la música. A les 23.30 hores, The Papa’s & The Popo’s, a la
pista coberta Martí Gil, van oferir
grans versions de ‘hits’ del rock, del
punk i de l’ska de tots els temps.
Per finalitzar la jornada, a les 1.30
hores, La Loca Histeria van oferir un
espectacle esbojarrat amb versions
dels temes disco més trencapistes i
glam del moment.

17

gegants, diables i teatre

SEP

Diumenge va oferir un gran ventall de
propostes perquè tots, grans i petits,
poguessin gaudir de la Festa Major.

Els partits van ser de 15 minuts, de 3
contra 3, amb dues categories, de 12 a
16 anys, i de més de 16 anys.

A les 10 hores, es va fer el concurs de
dibuix, a la terrassa del Casinet. 25
artistes, d’entre 3 i 12 anys, van participar en aquest concurs de dibuix
lliure. Al mateix temps, s’oferien 45
jocs infantils per potenciar l’equilibri,
l’habilitat i molt més, amb un castell
dins del Casinet per construir castells
de plastilina.

A continuació, a les 19.30 hores, el
Casinet es va convertir en teatre per
oferir “Les dones sàvies”, 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. Finalista
del premi BBVA de Teatre 2017, va
posar dempeus el públic que omplia el
Casinet pel seu humor àcid i el ritme
trepidant de la funció. La recaptació
de la venda d’entrades es va destinar al
projecte de voluntariat amb els camps
de refugiats de Grècia de l’associació
CollbatoDONAlaMA.

A les 11.30 hores, es va oferir un vermut popular a la plaça de l’Era i, al
migdia, l’exhibició castellera, a la plaça
de l’Era, amb els Castellers d’Esparreguera i els Castellers de Viladecans.
La tarda va començar amb una proposta per a la pràctica recreativa de
l’esport amb el campionat de bàsquet,
a la pista coberta Martí Gil
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Finalment, a les 22 hores, la jornada va
finalitzar amb l’espectacular Salnitrada

i el castell de focs, al centre del poble.
La lluita del poble contra el Marmotot
va superar la realització de l’any anterior i va congregar un gran nombre
de participants que no van tenir por
d’integrar-se en el correfoc dels diables
Salnitrats.

Festa Major
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Homenatge a la gent gran, festa Holi i Club de Lectura amb Rafel Nadal

SEP

El darrer dia de la Festa Major de
Collbató va estar especialment dedicat a la gent gran de la vila, amb una
sèrie d’activitats per honorar-los.
Després de la missa, a les 12.30 hores, el Cor Inovyn, dirigit per Carles
Farràs, va oferir, a l’església de Sant
Corneli un programa eclèctic i especialment adreçat al públic, que es va
emocionar i va aplaudir l’actuació
amb una gran ovació.
A les 14 hores, es va fer el tradicional dinar-homenatge a la gent gran

de Collbató al restaurant Slam Club,
amb l’assistència de l’alcalde, Miquel
Solà; el regidor de Gent Gran, Joventut i Esport, Jordi Riera, i la regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas.
L’ajuntament va lliurar obsequis pels
presents i dos obsequis per a l’home
i la dona més grans de la vila. Per finalitzar l’homenatge, va haver-hi ball.
A la tarda es van organitzar dues activitats. A les 17 hores, la festa Holi
a les Antigues Escoles. Tota la recaptació va anar a l’Associació Solidària

CollbatoDONAlaMA, per ajudar els
refugiats.
Per finalitzar les festes, a les 19 hores,
es va fer un club de lectura especial Festa Major amb l’escriptor Rafel Nadal, a
la Biblioteca, dedicat a la seva novel·la
“Quan en dèiem xampany”, on l’autor
parla de la seva família. Presentat per
la regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas, el debat va ser moderat pel periodista Òscar García i va comptar amb
una gran participació dels lectors assistents, que omplien la Biblioteca.
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Reobert el camí a les Coves de Montserrat
El camí cap a les Coves de Montserrat ja està plenament accessible, un cop
finalitzada la reposició dels esglaons, sota els quals passa el cablejat de la
nova xarxa elèctrica.

P

er a la realització d’aquests
treballs, s’ha fet servir tota la
pedra original que s’havia extret, per preservar l’aspecte original
del camí, com es pot comprovar en les
imatges.
Per realitzar el treball, l’empresa projectista i directora d’obra, Prodop, juntament amb la constructora, Cosplaan,
van optar per fer una rasa a tot el camí,
fins a arribar a l’entrada de les coves,
per instal·lar-hi el cablejat. A continuació, el 4 de setembre, es va fer servir
una grua de gran capacitat per formigonar la rasa, retirar l’estructura de
tarimes antiga de l’interior de les co-
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ves i pujar nous materials a les Coves.
Finalment, s’ha realitzat, manualment,
la reposició dels materials de cadascun
dels esglaons.
Paral·lelament s’estan duent a terme
altres actuacions, com la instal·lació
d’una estació transformadora, per assegurar el bon subministrament elèctric a les Coves.
Els excursionistes i esportistes que
feien servir aquest via per recórrer
la muntanya poden gaudir, de nou,
d’aquest passeig que ofereix panoràmiques espectaculars de l’entorn de
Montserrat i del poble de Collbató.

Actualitat

Recuperant el patrimoni
Cultura, economia, art, gastronomia... Les diferents visions del patrimoni
cultural de Collbató es va poder conèixer de primera mà el 7 i 8 d’octubre,
amb la sèrie de visites organitzades per l’Ajuntament coincidint amb les
Jornades Europees del Patrimoni.

L’

activitat de matí dins de la
sèrie d’actes previstos per
les Jornades del Patrimoni
ha estat un èxit de participació, amb
un bon nombre de persones assistents.
La regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas ha donat la benvinguda a les
persones interessades a conèixer les
diferents accions i infraestructures
necessàries perquè Collbató, un poble amb pocs recursos hídrics, pogués
aconseguir proveir-se d’aigua.
La visita de matí va recórrer part del
nucli antic del municipi, on es troben
les restes de les antigues basses. La
historiadora Assumpta Muset s’aturava en els punts d’interès i anava explicant com gestionaven al poble un
recurs tan escàs, des del segle X al XX.
Finalment, els assistents han pogut
visitar la darrera bassa encara visible,
al costat de l’Arc d’en Bros, i les restes

d’un dipòsit d’aigua sota terra, excavat a la roca, per subministrar d’aigua
a un pagès.
Les activitats de la tarda començaven a
la plaça de l’Era. Després de la benvinguda per part de la regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas, la presidenta
de l’associació fotogràfica ObjectivaMent, Aurea Libori, va presentar l’associació i va introduir l’exposició de
fotografies distribuïda entre l’Espai
dels Orgueners i el Molí de l’Oli. A la
mateixa entrada, ObjectivaMent va
llegir un manifest de rebuig de la violència, solidaritat i afecte amb les persones ferides l’1 d’octubre i de desig de
cultura i diàleg respecte al ric mosaic
de cultures que conformen la nostra
societat. Dins de l’Espai dels Orgueners, els autors de les fotografies van
explicar les motivacions i tècniques de
les sèries exposades.

A continuació, el punt de concentració va
ser l’Església de Sant Corneli, on la professora de música Montserrat Giné va
oferir una didàctica i divertida explicació
del funcionament de l’orgue, un instrument que és una orquestra i que té una
gran presència en la història i el patrimoni collbatonins. Amb la col·laboració de
voluntaris, que bufaven, en alguns casos
amb més voluntat que resultats, tubs d’orgue per comprovar les diverses tonalitats
i sonoritats, els assistents van aprendre el
funcionament d’aquest instrument mentre passaven una bona estona.
Per finalitzar la jornada, es va fer una
introducció a l’entorn geològic de Collbató i Montserrat i al procés de producció de l’oli. A continuació, es va visitar
la segona part de l’exposició de fotografies d’ObjectivaMent, al Molí de l’Oli i
es va fer un tast de les varietats Vera i
Palomar, característiques de la zona.
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ELS BENJAMINS DEL COLLBATÓ
INAUGUREN LA PISTA MARTÍ GIL
AMB VICTÒRIA
Amb un marcador de 4 a 1 va finalitzar el partit entre
els benjamins de Collbató i el Catgas de Santa Coloma,
celebrat el 10 de setembre a la renovada pista esportiva Martí Gil. El partit, ple d’oportunitats per ambdós
equips, es va caracteritzar per un ritme frenètic i continues ocasions de perill amb múltiples xuts a porta.
Amb aquesta confrontació esportiva s’ha inaugurat el
nou terra de la pista esportiva, que assegura que el camp
ofereix totes les condicions per a la pràctica de l’esport.
La instal·lació, doncs, podrà acollir moltes jornades
d’emoció i esportivitat.

CREMES CONTROLADES ENTRE
COLLBATÓ I ESPARREGUERA
Els dies 12, 13 i 14 de setembre es van realitzar cremes controlades a la zona de Can Rubió, entre Collbató i Esparreguera. Aquestes cremes formen part del projecte LIFE
Montserrat de la Unió Europea per gestionar els boscos en
regeneració que han crescut amb unes elevades densitats
d’arbrat després dels incendis del 1986 i 1994. L’àrea inclosa
té un risc d’incendi significatiu per l’acumulació de càrrega
de biomassa combustible, el canvi climàtic i la desaparició
de conreus i d’altres usos forestals tradicionals.

VEU, FLAUTA I GUITARRA PER RETRE HOMENATGE A JOSEP PALAU I FABRE
L’Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató van honorar la memòria de Josep
Palau i Fabre amb l’espectacle “Pacem
2017”, entorn l’obra del polifacètic poeta
i crític d’art, que va lluitar contra la dictadura franquista i que va néixer ara fa
100 anys.
L’espectacle va comptar amb l’actuació
de la mezzosoprano Montserrat Bertral,
Joan Pons a la flauta i David Sanz a la
guitarra. L’actuació va tenir lloc el 24 de
setembre a l’església de Sant Corneli.
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ORGULL DE POBLE

VERGONYA VERSUS DIGNITAT

Hem escrit aquest article el 5 d’octubre, per tant segur que hauran
passat esdeveniments quan el llegiu que no trobareu aquí.
Divendres a la tarda desenes de persones van entrar a l’Escola La
Salut per organitzar activitats al llarg del cap de setmana i protegir el centre de votació de qualsevol intent de tancament. Algunes
entitats i persones a títol individual van implicar-s’hi, i centenars
de persones van anar passant en un moment o altra.
Diumenge 1 d’octubre l’escola va obrir, amb les seves urnes, les
seves paperetes i els sobres de votació. Des de primera hora del
matí centenars de veïns es van concentrar a les portes de l’escola,
i al llarg del dia hi van romandre.
Dia d’emocions. Visita d’una delegació d’observadors internacionals, implicació de voluntaris, la gent més gran votant amb llàgrimes als ulls, arribada de bombers i ADFs... i mentrestant les xarxes socials ens mostraven la violència policial en altres localitats.
Nervis, por, il·lusió, alegria... Davant amenaça real de presència
imminent de la Guàrdia Civil es va decidir tancar el col·legi abans.
Tot i això, un 57% de participació.
Reaccions de l’Estat negant la violència. PP, PSOE i C’S culpant al
govern català de la situació generada, Felip VI al costat del govern
español... Ens han perdut, hem desconnectat d’ells.
Dia 3 d’octubre. Aturada general del país. A Collbató també.
Concentració d’estudiants del SES al matí, a la tarda concentració
multitudinària davant l’ajuntament, com mai s’havia vist. A continuació es desplacen a tallar l’autovia A-2.
Orgull de poble. Un poble mobilitzat per defensar el vot, la democràcia i la llibertat. Gràcies a tots!

L’1-O, vam viure les dues cares de la moneda d’aquest referèndum
d’autodeterminació.
Per una banda la vergonya d’un Estat en plena decadència. Un Estat,
que com tots els estats que s’han desintegrat està en la fase de cremar-ho tot. I on la seva única força és la força de la violència criminal.
Per l’altra, la dignitat i l’orgull d’un poble que ja es reconeix a si
mateix com un Estat on a cada cop de porra es va respondre amb
un vot dins una urna. Collbató ho vam viure i ens vam agradar.
Dignitat de: 12 membres de mesa, d’informàtics de Collbató, dels
advocats, de la funcionària que ens va donar legitimitat, d’aquella
que va estar els tres dies a peu d’escola i la funcionària no visible.
Dignitat de l’alcalde i el seu equip que vam coordinar tot aquest
procés, de tots aquells que van fer possible tenir les urnes, paperetes, sobres, un cens electoral. Dignitat de tots els veïns i veïnes,
dels bombers voluntaris, dels joves i de les entitats del poble i de
persones de molt avançada edat, que van fer de veritable muralla
humana malgrat saber que s’hi jugaven la vida. Moltes gràcies a
tots ells!
A Collbató no vam rebre la violència física i no va ser així gràcies a la sàvia decisió de l’alcalde, de retirar-nos just a temps que
vinguessin per nosaltres i preservar urnes i la integritat física de
tothom.
En definitiva, l’1-O Collbató i a tot Catalunya vam viure un dia
de glòria, entusiasme, emoció i il·lusió. Com tota batalla que es
guanya, té l’amargor per aquells que han patit danys personals i
violència física i moral, però avui Catalunya és ja a un únic pas de
la victòria final.
Visca Catalunya lliure!

GRÀCIES!

PARTIT SOCIALISTA: ART. 155, NO

Moltes gràcies als 1.876 collbatonins i collbatonines que varen
votar el passat 1 d’octubre.
Des de l’agrupació local del PDeCAT Collbató sentim un profund
agraïment a tothom que va col·laborar al fet que el referèndum a
Collbató es realitzés de la millor manera possible.
Gràcies a tots els que, ja des del divendres a la tarda van tenir
l’escola plena d’activitats; gràcies també, a la Marisa, al Pepe, a la
Mar, al Carles... (no ens voldríem deixar ningú, perdoneu si ho
fem) que ho van coordinar i van emplenar de contingut l’escola
duran tot el cap de setmana. També a totes les famílies que hi van
participar i als que hi van passar la nit.
Gràcies als membres de les meses electorals, per la immensa feinada que van fer des d’abans de les 8 del matí i fins passades les 10
del vespre. El nostre agraïment pel rigor i l’escrupolositat democràtiques mantingudes al llarg de tot el dia.
Gràcies, no cal dir-ho, als informàtics que també durant tot el dia
van trobar una solució a cada problema que ens produïen, que no
van ser pocs, sempre àgils, amb gran predisposició i sense perdre
la calma, cosa gens fàcil.
Gràcies a la Patrícia per la seva coordinació i serenor duran la
jornada electoral. Una persona compromesa com poques. També
a l’alcalde i a tots els regidors de l’equip de govern, per una implicació a l’altura de les circumstàncies.
Finalment, gràcies a tots els collbatonins que des de ben d’hora,
ben d’hora van restar ferms i disposats a quedar-se llargues hores
per l’escola, no era fàcil amb les imatges que ens arribaven de la
brutalitat policial en altres col·legis electorals. Sou molt ferms!
A Collbató ho vam fer, ho vam fer molt bé. Seguim!

Els partidaris de la independència constitueixen una coalició
heterogènia. Els incondicionals, que volen l’Estat català, i els
circumstancials, que estarien d’acord amb una Espanya Federal
però prefereixen la independència a una Espanya sense reformar. Els federalistes que van votar a formacions independentistes a les eleccions de 2015 ocupen una posició estratègica crucial
per un PSOE incapaç fins ara de liderar grans reformes que generarien hostilitat en la resta d’autonomies.
Un PSOE que deixa fora de joc al PSC i que no vol assumir responsabilitats. Un PSC que va tenir un punt d’inflexió quan el va
deixar en Pasqual Maragall. Volem un Pedro Sánchez allunyat
del govern després dels actes de violència de l’1-O. Cal ser més
valent i complir el que va prometre si Rajoy no ho feia.
Nosaltres vam debatre molt abans de presentar-nos a les eleccions municipals de 2015 i vam creure que tot i les nostres diferències, podíem treballar pel nostre poble i també pel nostre
país. Per això ens vam presentar amb el dret a decidir en el nostre programa i hem donat suport al full de ruta del referèndum
des del govern i també des de l’oposició. Malgrat el malestar que
ens provoca la situació, ens sentim cada cop més units com a
grup municipal i alhora distants de l’actual PSOE i poc propers al
PSC. No compartirem un posicionament del PSOE que defensi
l’aplicació de l’article 155, que pot provocar presa de decisions
en l’àmbit de grup o individualment.
Creiem amb fermesa en els valors d’esquerres de justícia social
i solidaritat. Encoratgem al PSC a trobar els gestors que el facin
tornar al partit socialista i catalanista que havia estat i que ha
deixat orfes a molts socialistes.
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8A Collbatonina:
Montserrat, a tota velocitat
El 29 de setembre
va ser un gran dia
per l’esport
als peus de
Montserrat.

L

a cursa, organitzada
pel Club Atletisme
Collbató, va tenir
lloc el 29 de setembre. La
prova esportiva va tenir 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”, tenia com
a límits aquestes poblacions.
A més, es van fer dues competicions infantils, de 1.500 i
650 metres, per Collbató.
Va ser un dia per l’esport,
la superació i l’entorn natural. Un gran nombre de
participants van gaudir de la
pràctica esportiva en un entorn immillorable. Felicitats
als organitzadors i a tots els
participants!

