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

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

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

Telèfons d’interès

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

D.L. B-23138-96

A G E N D A
Febrer 2018

2 DIVENDRES
TALLERS DE CURTA DURADA: 

INFORMÀTICA (I)

Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Inscripcions: Oficina d’Atenció Ciutadana
Organitza: Ajuntament

3 DISSABTE
BALL MENSUAL CASAL D’AVIS

Horari: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Casal d’Avis Sant Corneli

9 DIVENDRES
TALLERS DE CURTA DURADA: 

INFORMÀTICA (II)

Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Inscripcions: Oficina d’Atenció Ciutadana
Organitza: Ajuntament

CLUB DE LECTURA: “MENDELSSOHN ÉS 

A LA TEULADA” DE JIRI WEIL

Sessió del club amb la participació d’en Jaume 
Creus, traductor de l’obra.
Horari: 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Si esteu interessats a participar del club de 
lectura, contacteu amb b.collbato@diba.cat

10 DISSABTE
CARNAVAL 2018 A COLLBATÓ

Collbató torna la festa més boja de l’any, el 
Carnaval on tothom es transforma i el poble 
s’ompla de color. Comparses, disfresses i balls 
desfilaran pels carrers del centre de Collbató, 
no us perdeu la festa i participeu en el concurs 
de disfresses; amb els amics, en família, grans i 
petits esteu convidats! Rúa de Carnaval i concurs 
de disfresses al Casinet i moltes sorpreses més! 
Horari Rúa: 17.30 hores 
Sortida: Davant Pista coberta Martí Gil
Organitza: Ajuntament

14 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: 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca o per 
correu a b.collbato@diba.cat

16 DIVENDRES
TALLERS DE CURTA DURADA: 

INFORMÀTICA (III)

Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Inscripcions: Oficina d’Atenció Ciutadana
Organitza: Ajuntament

17 DISSABTE
LA BIBLIOTECA US PORTA AL TEATRE 

NACIONAL DE CATALUNYA AMB 

L’OBRA FRANKENSTEIN

Localitats a platea per adults i joves (+14 anys)
Preu: 20 euros (adults) i 14 euros (joves) + 9 
euros transport.

Interessats contacteu a b.collbato@diba.cat
o  al telèfon 93 777 93 41
Places limitades!

19 DILLUNS
ESPAI CONCERT

Audició dels alumnes de l’Escola municipal de 
Música de Collbató
Horari: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Accés lliure

20 DIMARTS
CLUB DE TEATRE

T’interessa el món del teatre, els textos i 
autors d’aquest gènere?
Horari: 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Si esteu interessats a participar del club de teatre, 
contacteu amb b.collbato@diba.cat

22 DIJOUS 
TEATRE EN ANGLÈS

Activitat reservada als grups escolars de primària 
i secundària. Obres programades: Super Sue, 
Zapping i the Horror Show.
Lloc: Casinet
Horari: Segons el programa
Organitza: Ajuntament

23 DIVENDRES
TALLERS DE CURTA DURADA: 

INFORMÀTICA  (IV)

Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Inscripcions: Oficina d’Atenció Ciutadana
Organitza: Ajuntament

TROBADA-TALLER PASSAPORT DE 

LECTURA INFANTIL

Participes en el programa del passaport lector? 
Doncs t’esperem el divendres 23 de febrer a la 
biblioteca!
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Organitza: Ajuntament 

EXPOSICIONS
Del 5 febrer al 3 de març
Objectivament. Exposició col•lectiva
Horari: Dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de 
16 a 20.30 hores. Dissabtes, de 10 a 14 hores. 
Lloc: Casal de Cultura
Mostra dels treballs de 16 fotògrafs de Collbató, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vilanova 
del Camí, tots i totes membres de l’Associació 
Fotogràfica ObjectivaMent. Aquests 84 treballs 
que ja es van exposar en les darreres Jornades 
de Patrimoni,  estan  organitzats en 14 sèries 
de temàtiques diverses: esports 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. 
Organitza: Objectivament (Assoc. fotogràfica 
de Collbató)



Miquel Solà 

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

solanmq@collbato.cat

Àlex Samaranch

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

samaranchja@collbato.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports, 
Joventut i Gent 
Gran.

rierahj@collbato.cat

Josep Estradé 

Segon Tinent  
d’Alcalde. 

Regidor d’acció 
territorial i mobilitat.

estradecj@collbato.cat

Maria Teresa Casanovas

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

casanovasam@collbato.cat

Jordi Serra 
(Regidor no 
adscrit)

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsina 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Oriol Castells 
(Socialistes de 
Collbató)

Paraules de comiat del Consistori de Collbató 

La meva vocació de servei 
em va portar a la política 
municipal, i per a poder-la 
exercir, em vaig unir al 

grup dels Socialistes de Collbató. 
Vaig trobar-me un grup de persones 
honestes i amb ganes de treballar pel 
nostre poble, justament el que esta-
va cercant. En les darreres eleccions 
municipals, vaig tenir l’honor de ser 
elegit pels meus conciutadans com a 
regidor, un dels cinc que van obtenir 
Acta en el grup dels S. de C.
Durant aquest temps, mai no m’he 
sentit pressionat a l’hora de prendre 
decisions, quan afectava votacions 
del Ple. Però, ja fa massa temps, que 
em sento, cada cop més en desacord, 
amb el pensament de la direcció del 
partit, sobretot quan es tracta d’as-
sumptes que afecten o poden afectar 
el meu país. Sempre he cregut que 
els sentiments no poden ser dirigits 
des de fora, ningú m’ha de dir si puc 
o no desitjar el que jo cregui que és 

el millor per Catalunya, no és incompati-
ble ser socialista i independentista.
Els darrers esdeveniments, la brutal in-
tervenció policial contra els meus con-
ciutadans, per haver comès el delicte de 
voler decidir el nostre futur votant. Els 
pactes amb partits com el PP, o Ciuta-
dans, que han provocat l’aplicació de 
l’article 155, o la incompareixença del 
ministre de l’interior per a explicar les 
relacions del CNI amb l’imam de Ripoll, 
de trist record, etc., etc., fan que ja no 
em senti còmode ni tampoc identificat, 
a l’aixopluc del PSC.
Les diferències de pensament han anat 
augmentant dia rere dia, hi ha ciutadans 
en presó “preventiva”, segons el meu 
parer, injustament, i el meu Partit ho 
justifica... per tot això, i més, he decidit 
dimitir com a regidor.
Vull agrair, en primer lloc a la meva 
dona, el seu recolzament. Als meus 
companys de grup, el seu ajut i com-
prensió. A tot el consistori, en general, 
la bona convivència, malgrat la discre-

pància política; al cap i a la fi ens uneix 
el mateix objectiu: la millora del nostre 
poble. Hi ha persones aquí amb les que, 
abans, no havia intercanviat cap parau-
la; ara, després d’aquests mesos, la meva 
valoració personal ha millorat molt po-
sitivament. Si m’ho permeteu, us dona-
ré un consell, que al mateix temps és un 
desig: que el nostre poble i la seva gent 
siguin sempre el més important per tots 
vosaltres, per sobre d’ideologies o par-
tits, tots guanyarem.
Resto a la vostra disposició, per si, en 
algun moment, creieu que puc ser d’uti-
litat per al poble.
Moltes gràcies a tots!

Josep Maria 
Martín
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Pressupost 2018

2 milions d’euros d’inversions per a la millora de Collbató
• El pressupost és equilibrat en ingressos i despeses, ambiciós i amb
una clara voluntat inversora per a la millora d’equipaments i serveis
• Compta amb la col•laboració de la Diputació i de la Generalitat,
que financen en bona part les inversions proposades
El Pressupost General 2018 aprovat és 
de 6.528.409,74 euros i és equilibrat 
en ingressos i despeses, amb una clara 
voluntat inversora, gràcies a la com-
plicitat de les administracions que, en 
bona part, financen les inversions en 

el marc de les convocatòries de sub-
vencions per al desenvolupament de 
programes locals. 

El paquet d’inversions necessàries in-
corpora les propostes formulades per 

part de l’oposició, com ara el projecte 
de soterrament de la línia de mitja ten-
sió a l’Avinguda del Centenari Ama-
deu Vives, inversió que ve finançada 
amb la previsió de venda de sòl públic 
per a la promoció d’habitatge social.

Nou Consultori Mèdic
a les antigues escoles
El 2018 es durà a terme la primera fase, 
que consisteix a reformar l’edifici exis-
tent, dotar-lo de quatre consultes i dels 
serveis necessaris per al seu funciona-
ment (vestíbul, sala de descans, dues 
sales d’espera, rac informàtic, dos banys, 
sala de neteja, instal•lacions i vestidor). 

És una inversió col•laborativa entre la 
Diputació de Barcelona, mitjançant Me-
ses de concertació, el Departament de 
Salut i l’Ajuntament. Per a la seva viabi-
litat econòmica, donat l’interès social per 
disposar d’aquest equipament, es preveu 
la formalització d’un crèdit per la part no 
subvencionada per Meses de Concerta-
ció de la Diputació de Barcelona.

Adequació de la 1a planta
del Casal de Cultura
La planta acollirà les iniciatives asso-
ciatives del municipi. El desenvolupa-
ment de les activitats de les entitats en 
uns espais confortables i compartits 
donarà resposta a una demanda rei-
vindicada des de fa molt de temps pel 
nostre teixit associatiu.

PRINCIPALS INVERSIONS

Concepte Inversió

pressupost 2018

Incorporació

romanent 2017 

Cost total

Soterrament línia mitja tensió i reurbanització Av. del Centenari 550.000,00 550.000,00

Adequació antigues escoles a Consultori 379.559,00 379.559,00

Renovació pendent de xarxa d’aigua 368.251,98 368.251,98

Adequació 1a planta Casal de Cultura 332.000,00 332.000,00

Posada en servei dels pous d’aigua 92.865,92 124.388,15 217.254,07

Telelectura dels comptadors aigua 76.949,10 117.359,87 194.308,97

Rotonda Llongànies – B112 160.000,00 160.000,00

Reasfaltat Av. Centenari – Mossèn Cinto – Bon Preu 110.000,00 110.000,00

Ampliació del pont de Can Dalmases 106.000,00 106.000,00

Millora i condicionament del Camí dels Masos 48.825,00 48.825,00

Millora d’equipaments culturals 12.600,00 25.000,00 37.600,00

Millora d’espais públics als barris 35.600,00 35.600,00

Reasfaltat de les vies públiques 35.596,00 35.596,00

Altres inversions a les vies públiques 31.275,00 31.275,00

Millora d’equipaments esportius 23.500,00 23.500,00

Implantació recollida PaP fracció vegetal 23.328,00 23.328,00

Caseta piscina municipal 21.719,00 21.719,00

Millora d’equipaments socials 20.000,00 20.000,00

Millora competitivitat Polígon Industrial 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Millora d’equipaments educatius 15.930,00 15.930,00

Inversió per enllumenat al poble 10.000,00 10.000,00

Climatització i dutxes La Salut i Mansuet 10.000,00 10.000,00

El cost total d’algunes inversions incorpora una part del romanent de l’any 2017, que se suma a la inversió assignada en el pressupost 2018. 
En alguns casos, la inversió s’efectua íntegrament a càrrec del romanent de l’any 2017.

  PRINCIPALS INVERSIONS
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El total de les inversions, 2.054.847,02 
euros, prové d’aquests orígens (qua-
dre 2): 284.320 euros, mitjançant 
recursos propis de l’Ajuntament; 
476.559 euros, per un crèdit de la Di-
putació de Barcelona (que es destina 
a la rotonda del carrer Llongànies 
amb la B112, al Consultori de Salut 
a les antigues escoles, i a l’adequació 
de la 1a planta del Casal de Cultura); 
92.865,92 euros, aportats per l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), per a 
la posada en marxa dels pous d’aigua; 
471.949,10 euros, subvencionats per 
la Diputació de Barcelona (destinats a 
la telelectura de comptadors, el Con-
sultori de Salut a les Antigues Escoles 
i l’adequació de la 1a planta del Casal 
de Cultura); 69.153 euros, subvenci-
onats per la Generalitat de Catalunya, 
per a la implantació de la recollida 

Porta a Porta de la fracció vegetal, i 
la millora i condicionament del camí 
dels Masos. En despeses corrents 
també hi ha novetats, com el nou 
servei de recollida de residus porta 
a porta de totes les fraccions i la ne-
teja viària; la implantació del sistema 

d’enregistrament de Plens Munici-
pals; diversos projectes de participa-
ció ciutadana, com els pressupostos 
participatius; l’augment en partides 
de manteniment de la via pública i 
l’increment en les àrees de Cultura, 
Esports, Acció Social i Ensenyament.

Millora d’equipaments socials 
L’Ajuntament habilitarà un espai per 
acollir el voluntariat del Banc d’aliments 
que actualment és a les Antigues Escoles.

Soterrament de la línia de
mitja tensió i reurbanitzaciÓ
de l’Av. del Centenari
Amadeu Vives
L’Ajuntament ha sol•licitat els pres-
supostos a la companyia elèctrica per 
tal de conèixer el cost del soterrament 
de la línia de mitja tensió de l’Av. del 
Centenari. És una obra de magnitud i 
la seva execució exigeix reurbanitzar 
tot el tram per on discorre la línia. 
Aquesta inversió ve finançada amb 
ingressos derivats de la venda del Pa-
trimoni públic del Sòl, vinculada a la 
construcció d’habitatges socials.

Reasfaltat Av. del Centenari, des del
c/ Mossèn Cinto fins al Bon Preu
Vinculat a la disposició dels ingressos 
derivats del conveni del sector centre, 
en el moment que es produeixi es pre-
veu invertir en aquest tram específi-
cament, en ser un dels eixos vertebra-
dors de la xarxa viària que requereix 
una inversió important per garantir la 
seguretat del transit rodat. 

Rotonda a Llongànies amb B-112
Aquesta inversió és una proposta de 
Diputació de Barcelona, titular de la 

carretera B-112, per tal de millorar la 
seguretat viària amb els punts de con-
nexió amb la xarxa viaria municipal.

Els pressupostos de Diputació preveuen 
la construcció d’aquesta rotonda i, atès 
que el Pla General ja defineix en aquest 
àmbit la formació d’una rotonda, mitjan-
çant formalització de conveni de col•la-
boració econòmica, amb una aportació 
municipal màxima estimada en 160.000 
euros, es resoldria tant la seguretat per al 
transit de la B-112 com es complirien les 
regulacions sobre vialitat en aquest punt 
que estableix el Pla General.

Telelectura comptadors 
domiciliaris d’aigua i posada
en servei de pous
En el marc dels projectes definits en 
el Pla Director d`abastament d’aigua 
durant l’exercici de 2017, l’Ajuntament 
ha presentat les seves propostes a les 
diferents convocatòries de subvenci-
ons obertes tant per la Generalitat com 
per la Diputació.

La implantació del sistema de telelectu-
ra de comptadors domiciliaris ve finan-
çada amb un import de 75.949 euros 
per la Diputació de Barcelona i la posa-
da en servei de quatre pous ha obtingut 
el suport de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua. Ambdós programes es preveu exe-
cutar-los aquesta anualitat de 2018 per 

complir els requisits establerts en cadas-
cuna de les convocatòries de referència.

Inversió per la implantació
de la recollida Porta a Porta 
Fracció vegetal
Aquest projecte ve finançat gairebé 
el 100 per cent per la Generalitat per 
a l’impuls de la recollida porta a por-
ta de la fracció vegetal. Es preveu una 
inversió per habilitar un espai a la dei-
xalleria municipal per encabir les piles 
compostables; la compra d’una tritura-
dora i big bags per lliurar a la ciutada-
nia per al dipòsit de les restes vegetals.

Millores de la competitivitat
al Polígon industrial
Aquest projecte va obtenir finança-
ment de la Generalitat l’any 2017. La 
despesa prevista per aquest projecte 
ascendeix a 20.000 euros, dels quals 
10.000 ja es varen reconèixer l’exerci-
ci de 2017; la inversió que es proposa 
completa la inversió total prevista en la 
millora de la zona industrial.

Altres inversions per
a la millora de serveis
Es consigna partides d’inversió per desti-
nar-les a la millora de l’asfaltat de les vies 
públiques, millora dels equipaments soci-
als i educatius; adquisició de panells per 
difusió d’activitats del municipi, millora 
equipaments informàtics, entre altres.

TOTAL INVERSIONS 2.054.847,02

Recursos propis Ajuntament 284.320,00

Crèdit de la Diputació 476.559,00

Subvenció de la Diputació 471.949,10

Subvenció de la Generalitat 69.153,00

Aportació Agencia Catalana de l’Aigua 92.865,92

Ingressos de tercers 110.000,00

Alienació de patrimoni públic del sòl 550.000,00

INVERSIONS PER ORIGEN
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Pressupost 2018

La votació va rebre els vots a 
favor dels 5 regidors dels tres 
grups que conformen l’equip 
de govern (ERC, GIC i PDe-

CAT), els vots en contra dels 4 regi-
dors que actualment formen el grup 
socialista i el vot en contra del regidor 
no adscrit. Com es preveu quan hi ha 
empat, es va tornar a votar i, un cop 
obtingut el mateix resultat en la sego-
na votació, es va resoldre a favor pel 
vot de qualitat de l’alcalde.

A la seva intervenció, l’alcalde, Miquel 
Solà, va insistir en el fet que un dia 
abans del ple extraordinari del 31 de 
gener, dedicat al pressupost, i quan ja 
estava convocat, el grup socialista va 
demanar ajornar la votació, sense que 
anteriorment haguessin indicat que 
tenien dubtes o no tenien prou temps 
per analitzar-lo. Segons va afirmar 
l’alcalde, hi havia la intenció “de blo-
queig i de fer servir el fre de mà” per 
retardar la tramitació del pressupost. 
Solà va destacar que no li agradava 
gens presentar una qüestió de confi-
ança quan hi havia prou motius per 
arribar a un acord, tenint en compte 
que s’havien incorporat al pressupost 
propostes que havia fet arribar el grup 
socialista, però que s’hi veia abocat 
pel “tacticisme de curt recorregut” de 
l’oposició. Solà va defensar també la 
legalitat del pressupost, que l’oposició 
havia posat en dubte, ja que fa servir la 
venda de terrenys per inversions des-
tinades a millorar la població, tal com 
marca la llei, com són el soterrament 
de la línia de mitja tensió i el reasfaltat 
de l’avinguda del Centenari.

La regidora Ana Úbeda va voler con-
firmar si el pressupost que se sotmetia 
a votació era el mateix del dia 31 de 
gener i va assegurar que la possibilitat 
d’ajornar la votació s’hauria d’haver 

votat en el ple del dia 31. En aquest 
sentit, va afirmar que l’acta del ple del 
dia 31 és impugnable.

A continuació va prendre la paraula 
el regidor Serra per insistir a dir que 
ell va demanar que es votés, va defi-
nir l’acció de l’equip de govern durant 
l’any 2017 de “paràlisi”, ja que, segons 
va afirmar, “l’ajuntament s’ha anat ar-
rossegant en la inacció” i li va demanar 
a l’alcalde que dimitís.

En representació del grup d’ERC va par-
lar el regidor Alexandre Samaranch, que 
es va mostrar a favor del pressupost per-
què “és necessari i s’ha volgut consensu-
ar amb l’oposició, incorporant les seves 
propostes”. La regidora del PDeCAT, M. 
Teresa Casanovas, va definir els pressu-
postos de “valents” i es va dirigir al regi-
dor Serra indicant que “també va ser una 
decisió valenta cessar-lo a vostè”. En rela-
ció al grup socialista, la regidora Casano-
vas va dir que “voler retirar la votació dels 
pressupostos el dia abans de la celebració 
del ple va ser una proposta molt poc res-
pectuosa per a un càrrec municipal”.

El darrer a prendre la paraula va ser el 
regidor Josep Estradé, en representació 
del GIC, que va voler que s’incorporés 
a l’acta que, al ple anterior, el grup so-
cialista no va arribar a demanar la vo-
tació per deixar el pressupost sobre la 

taula. També va indicar que, abans del 
ple, l’alcalde havia intentat parlar amb 
el grup socialista sense cap resposta per 
part d’ells. Segons Estradé, l’alcalde “s’ha 
guanyat la confiança a pols” i, pel que fa 
al pressupost, va destacar que era total-
ment legal, a diferència del presentat 
l’any 2006 pels socialistes, que, segons 
va dir, van destinar diners de la venda 
de terrenys municipals a l’adquisició de 
béns fungibles com fotocopiadores, or-
dinadors i para-sols. El regidor també 
es va mostrar en contra de la intenció 
del grup socialista de què “l’ajuntament 
se sobreendeutés quan hi ha barris que 
no tenen voreres”. Respecte a les actu-
acions al Bosc del Missé, el regidor del 
GIC va anunciar que són una prioritat 
de l’Ajuntament i que es reuniran amb 
els veïns per veure les accions a desen-
volupar. Finalment, es va referir a les 
acusacions de “filibusterisme” de l’opo-
sició, indicant que l’ús d’aquest terme 
pel grup socialista és molt irònic, tenint 
en compte que aquesta paraula defineix 
les actuacions que volen endarrerir al 
màxim l’acció política, per la qual cosa 
no es podia aplicar a Miquel Solà, que, 
tal com va dir Estradé, “va optar pel di-
àleg fins a l’extenuació”.

Finalitzats els torns de paraula, es van re-
alitzar les dues votacions i, un cop apro-
vat el pressupost, el públic assistent va 
rebre el resultat amb un aplaudiment.

Aprovat el pressupost 2018
mitjançant qüestió de confiança

El ple de l’ajuntament va aprovar el 5 de febrer el pressupost per al 2018 
mitjançant la superació de la qüestió de confiança vinculada que havia
presentat l’alcalde. 
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Només iniciat el ple, l’alcalde 
Miquel Solà va sotmetre a 
votació la inclusió d’un tercer 
punt a l’ordre del dia: la re-

núncia del regidor socialista Josep Maria 
Martín. Pel que fa als dos temes inicialment 
previstos, el pressupost no va ser aprovat, 
ja que va rebre el vot en contra del grup 
socialista i del regidor no adscrit. En canvi, 
el ple sí que va aprovar el contracte del nou 
model de recollida de residus porta a porta 
de totes les fraccions i de neteja viària. 
A continuació, el regidor socialista Josep 
Maria Martín va explicar les raons per a la 
seva renúncia en un emotiu al•legat que va 
generar un fort aplaudiment del públic assis-
tent. Un cop finalitzat el ple es va convocar 
la qüestió de confiança vinculada a l’aprova-
ció del pressupost que va tenir lloc el 5 de fe-
brer i que s’explica en una altra informació.

No al pressupost per a l’any 2018
L’alcalde va presentar el pressupost per a 
l’any 2018, que, segons va explicar, “res-
pon a l’interès general i fa front a inver-
sions que no poden esperar”. Entre les 
inversions més destacables, va citar el nou 
consultori mèdic a les antigues escoles, la 
rehabilitació de la segona planta del Casal 
de Cultura, l’asfaltat de carrers, la rotonda 
del carrer Llongànies amb la B-112, la im-
plantació de la telelectura al servei d’abas-
tament d’aigua i la posada en marxa de 
nous pous per disposar de més recursos 
propis, i millores als barris, consensuades 
amb les entitats i les associacions de veïns.

Miquel Solà va destacar que al pressupost 
s’havien incorporat les propostes formu-
lades pel grup socialista, com el soterra-
ment de la línia d’alta tensió a l’avinguda 
del Centenari i el seu asfaltament, i la ven-
da de terreny públic per a la creació de nous 
habitatges socials. L’alcalde va explicar que 
el pressupost s’havia realitzat amb un gran 
esforç i amb la implicació i complicitat de 

El ple extraordinari del 31 de gener vota en 
contra del pressupost i a favor del contracte

de neteja viària i recollida selectiva
El ple extraordinari celebrat el 31 de gener tenia, en el seu ordre del dia, dos punts: la 
votació del pressupost municipal per a l’any 2018 i del contracte per a la posada en 
marxa del nou model de recollida viària porta a porta i de neteja viària. El ple va votar 
en contra del pressupost i a favor del contracte de recollida selectiva i neteja viària.

diverses administracions, com la Generali-
tat, la Diputació de Barcelona, l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, i l’Agència Catalana 
de Residus, per la qual cosa “no podem 
deixar passar aquesta oportunitat”.

La regidora Ana Úbeda va incidir, a la 
seva intervenció, en què el pressupost 
contemplava la venda del sol patrimonial 
per fer front a les obres de soterrament de 
l’alta tensió a l’Avinguda del Centenari, 
fet que va considerar “una trampa”. Ana 
Úbeda, la resta de regidors del seu partit 
i el regidor Jordi Serra van transmetre la 
consideració de què no havien disposat de 
prou temps per analitzar en detall el pres-
supost, per la qual cosa van demanar que 
s’ajornés la seva votació unes setmanes.

L’alcalde va respondre que disposaven de 
la informació sobre les inversions pre-
vistes des de mitjans de desembre i que 
la petició de més temps responia a una 
“estratègia dilatòria”. També va destacar 
que s’havien incorporat al pressupost 
totes les propostes que el grup socialista 
havia demanat en el seu article polític a 
la revista Collbató Informa de gener (va 
llegir l’article al ple per demostrar-ho), 
motiu pel qual va definir l’actitud al ple 
del grup socialista d’“incoherent”.
El pressupost no va ser aprovat, ja que va 
rebre els vots en contra del grup socialista 
i del regidor Jordi Serra.

Aprovació del nou contracte
de recollida selectiva
i de neteja viària
A continuació, es va presentar el nou 
contracte per a la recollida selectiva porta 
a porta de totes les fraccions i de neteja vi-
ària, que incorporava també una sèrie de 
propostes formulades pel grup socialista.
En la seva presentació, l’alcalde va desta-
car el procés de participació ciutadana que 
va comptar amb una alta implicació de la 

població, el 15% de les llars, una xifra molt 
positiva en comparació a altres processos 
similars, i va expressar el seu agraïment per 
la col•laboració ciutadana, a través de la Co-
missió de Residus i del procés participatiu, 
i dels tècnics de l’Ajuntament. El grup soci-
alista també va donar les gràcies als partici-
pants en la tria del nou model de recollida 
de residus. Finalment, el regidor Jordi Serra 
va afirmar que coincideix en l’objectiu de la 
proposta però va destacar que, segons ell, 
presentava un greu problema de fons i de 
forma, ja que, va dir, “el procés consultiu no 
pot substituir als mecanismes ja reglamen-
tats”. Tothom va votar a favor, excepte Jordi 
Serra, que va votar en contra.

Renúncia del regidor socialista 
Josep Maria Martín

A continuació, el regidor socialista Josep 
Maria Martín va presentar la seva renúncia, 
que va fonamentar en el seu desacord amb 
la direcció del partit respecte al procés inde-
pendentista. “Ningú m’ha de dir què he de 
sentir –va afirmar–; no és incompatible ser 
socialista i ser independentista. No em sen-
to còmode ni identificat amb el PSC quan 
tenim presos i el meu partit els justifica”. El 
públic assistent va agrair el seu discurs amb 
un fort aplaudiment i els representants dels 
diferents grups polítics van prendre la pa-
raula per fer palesa la valentia i coherència 
de la seva decisió.

Ple municipal



Aquesta moció s’adheria a una 
petició veïnal que volia retre 
homenatge a totes les persones 

que aquell dia van defensar els punts de 
votació i com a forma de denúncia de la 
repressió que van patir per part de l’es-
tat espanyol. Els representants dels di-
ferents grups signants de la moció van 
agrair la iniciativa popular que, segons 
va afirmar el regidor Josep Estradé, li 
permetia, en l’àmbit personal, “formar 
part d’una moció de dignitat col•lecti-
va”. La regidora M. Teresa Casanovas 
va encoratjar als veïns a “demanar sen-
se por allò que considerin just”. Miquel 
Solà va destacar que la denominació 
volia recordar que “més de 2 milions de 
persones van expressar la seva voluntat 
i se’ls va usurpar el dret a vot”. Per la 
seva banda, la regidora Ana Úbeda va 
explicar que el seu grup no havia sig-
nat la moció per una qüestió de temps, 
però que li donava suport. Finalment, 

el regidor Jordi Serra també es va mos-
trar totalment d’acord amb la moció. A 
l’hora de la votació, tots els regidors ex-
cepte un, que es va abstenir, van votar 
a favor, fet que va provocar una ovació 
del públic assistent a la sessió.
El Ple Ordinari va aprovar l’acta de la 
sessió ordinària del 20 de novembre i 
es va donar compte dels decrets d’al-
caldia i dels acords emesos per la Junta 
de Govern Local, com la contractació 
d’una educadora social a temps parcial, 
per cobrir una baixa.
Els següents punts de l’Ordre del Dia 
estaven protagonitzats per la gestió de 
l’aigua, i procedien de l’anterior sessió, 
quan es va ajornar la seva aprovació 
perquè es va considerar que no s’havia 
disposat de prou temps per analitzar 
les propostes i la documentació del Ple 
no estava del tot completa. En aquesta 
ocasió, sí que es va aconseguir la seva 
aprovació. La proposta de modificació 

del Reglament General del servei mu-
nicipal d’Abastament domiciliari d’ai-
gua es va aprovar amb el vot favorable 
dels regidors d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E i PDeCAT i l’abstenció de la 
resta de regidors; i la proposta de mo-
dificació de l’ordenança núm. 29, regu-
ladora de la taxa pel subministrament 
d’aigua, amb la votació a favor de tots 
els regidors, excepte Jordi Serra, que es 
va abstenir.
El regidor Jordi Serra va demanar que 
es contemplés la creació d’una tarifa 
de subministrament d’aigua per a ús 
agrícola. A aquesta petició el regidor 
Josep Estradé va respondre que, per 
poder-ho fer, cal crear una xarxa de rec 
agrícola i que, enguany, s’està fent un 
estudi juntament amb la Diputació per 
veure la possibilitat de creació d’aques-
ta infraestructura. El regidor Estradé 
va explicar que aquesta xarxa necessita-
ria l’obertura dels quatre pous previstos 
per aquest any, que oferirien l’excedent 
d’aigua necessari per abastir-la.
A la sessió es va aprovar el nomena-
ment del titular del jutjat de pau de 
Collbató. En resposta a la pregunta del 
regidor Serra, es va explicar que era 
el candidat que oferia el millor currí-
culum i experiència.
En el torn de precs i preguntes, els regi-
dors Oriol Castells i Salvador Valls van 
demanar un millor manteniment de la 
zona de l’Skate Park i també es va de-
manar la finalització de la zona de jocs 
de La Fumada. Miquel Solà va respon-
dre que aquesta actuació està prevista 
en els pressupostos i que, si s’aproven, 
es podrà dur a terme. El regidor Serra 
va demanar un esforç per a la conser-
vació de la Cova Freda i de la Torre del 
Telègraf, dos elements de Collbató ca-
talogats d’interès local.
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El ple aprova la moció
per anomenar  “plaça 1 d’octubre”

la plaça del centre de la Font del Còdol
El ple de l’Ajuntament de Collbató va aprovar el 22 de gener, per 10 vots a 
favor i una abstenció, la moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM, 
GIC-Fem Collbató-E i PDeCAT per anomenar la plaça del centre del barri de 
la Font del Còdol com a “plaça 1 d’octubre”.

Ple municipal
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Collbató celebra l’acte oficial
de reobertura de les Coves de Montserrat

Les jornades de portes obertes a les Coves,
plenes a vessar

El 3 de febrer va tenir lloc l’acte oficial de reobertura de les Coves de Montserrat, amb l’assistència 
de personalitats polítiques com la diputada i membre de la mesa del Parlament, Alba Vergés; la 
subdirectora general de Programació Turística, Carme Rubió; el diputat d’Urbanisme i Habitatge 
de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut, entre altres.

Els dos caps de setmana dedicats a presentar a la població de 
Collbató el nou espectacle audiovisual de les Coves de Montserrat 
van rebre una gran acollida per part dels vilatans de Collbató.

L’alcalde de Collbató, juntament amb 
l’equip de govern, els va donar la 
benvinguda i va presentar, en el seu 

parlament, el nou projecte de les Coves com 
fruit de la col•laboració entre les Adminis-
tracions, a les que va agrair el seu suport. 
A continuació va prendre la paraula la 
subdirectora general de Programació 
Turística, Carme Rubió, que va incidir 
en què, “un cop feta la tasca més difícil, 
la nova proposta de dinamització turísti-
ca de la cova, ara cal dur a terme la feina 
de màrqueting per assegurar el seu èxit”. 
Josep Ramon Mut, diputat d’Urbanisme 
i Habitatge de la Diputació, es va mostrar 
confiat en el fet que aquesta nova proposta 
cultural i d’oci a Collbató “no només benefi-
ciarà la comarca sinó que oferirà beneficis a 
Barcelona i a tot el Principat”.
Els assistents van poder veure l’espectacle au-
diovisual, que van valorar molt positivament 
i van fer una visita guiada a l’interior de la cova.

Grans i petits van viatjar al pas-
sat, present i futur de les coves 
amb imatges suggerents i es-

pectaculars de la més avançada tecno-
logia, projectades amb sistema vídeo 
mapping directament sobre la paret de 
la cova i amb animacions 3D.
Des de l’Ajuntament volem agrair a la 
població de Collbató la seva acollida a 
aquesta nova proposta expositiva que 
hem dut a terme amb la intenció de rei-
vindicar un actiu únic de la nostra vila i 
mostrar la influència de les Coves en la 
societat, cultura i art.

Coves de Montserrat
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Presentació de les Coves de Montserrat
als mitjans de comunicació

Les Coves de Montserrat, en la segona edició 
del programa de Jornades Tècniques
del Geoparc de la Catalunya Central

A  l’acte de presentació, en què 
va participar l’alcalde de Coll-
bató, Miquel Solà, van assis-

tir periodistes d’importants mitjans 
generalistes, com TV3, Catalunya 
Ràdio, RAC-1, Ara, El País, RNE, i 
també de mitjans locals, com Esparre-
guera TV i La Bústia.  Els periodistes 
van veure el nou espectacle audiovisual 
i van visitar la Cova, acompanyats dels 
guies. La roda de premsa va tenir un 
molt bon resultat, ja que TV3 va dedicar 
un reportatge d’un minut i mig al Te-
lenotícies Comarques i els articles dedi-
cats a les Coves van omplir nombroses 
pàgines als diaris. 

Les Coves de Montserrat, van 
ser protagonistes a la segona 
edició del programa de Jorna-

des Tècniques del Geoparc de la Cata-
lunya Central. La tècnica de Turisme 
i Patrimoni de l’Ajuntament, Manela 
Delgado, va presentar el nou projecte 
de les coves, a la jornada celebrada al 
càmping Cal Paradís.

La jornada va analitzar també el pa-
trimoni geològic i la geodiversitat, 
els elements del patrimoni geològic i 
miner del Geoparc i els espais geolò-

L’Ajuntament va organitzar el 25 de gener una roda de premsa per presentar 
les renovades Coves de Montserrat als mitjans de comunicació i així 
mostrar-les a les seves respectives audiències.

gics i miners d’interès turístic, com les 
Coves de Montserrat. Finalment, els 
assistents van conèixer l’oferta turísti-
ca del càmping Cal Paradís.
Les jornades tècniques del Geoparc de 
la Catalunya Central estan destinades 
als agents del territori més vinculats 
a l’activitat turística per oferir-los 
formació continuada. La proposta va 
encaminada a donar eines i mostrar 
experiències vinculades al Geoparc en 
general, i a la geologia i el seu patri-
moni, per crear nova oferta o comple-
mentar la que ja s’ofereix al territori.

Coves de Montserrat
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El Part Rural de Montserrat, el 
primer parc rural d’àmbit supra-
municipal a Europa, amb una 

superfície de 30.000 hectàrees i amb 
la participació de 16 ajuntaments de 4 
comarques, es va constituir amb la sig-
natura del conveni, que va tenir lloc el 
2 de febrer al monestir de Montserrat. 

El 14 de març de 2016, després d’uns 
anys d’hibernació, va tenir lloc a Coll-
bató una trobada que va aplegar alcal-
des i regidors de Castellolí, Sant Salva-
dor de Guardiola, Marganell, el Bruc, 
Collbató, Esparreguera, Abrera, Olesa 
de Montserrat, Vacarisses, Monistrol 
de Montserrat i Castellbell i el Vilar 
per tal de reimpulsar el Parc Rural del 
Montserrat. Els ajuntaments reunits 
van signar un manifest a favor de l’es-
tabliment d’una figura que gestionés el 
sòl no urbà i les potencialitats del ter-
ritori de tots els municipis de la zona. 
El Consell Promotor del Parc Rural va 
iniciar els primers treballs aquest ma-
teix any i, paral•lelament, es va sol•li-
citar a la Diputació de Barcelona que 
assumís aquesta iniciativa supramu-

nicipal per recuperar l’activitat rural. 
Ara, 13 anys després de les primeres 
accions per configurar el parc, i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, el 
Parc Rural de Montserrat és una realitat.

A la ronda d’intervencions, l’alcalde de 
Collbató, Miquel Solà, va voler recordar 
els quatre alcaldes que van iniciar el pro-
jecte, Elies Rogent, de Collbató; Rafael 
Escriu, del Bruc; Xavier Sitjà, d’Esparre-
guera, i Joan Rota, d’Olesa de Montser-
rat. En el seu parlament, Solà va destacar 
que aquells alcaldes van ser revoluciona-
ris perquè van voler defensar el territori 
en temps de gran creixement urbanístic 
i va animar als assistents a continuar 
aquesta missió: “Nosaltres som hereus 
d’aquella manera d’entendre el territori i 
ara ens toca fer-ho realitat”.

Dionís Guiteras, vicepresident primer 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona va destacar la 
tasca dels alcaldes per fer del parc una 
realitat: “El parc rural és el fruit bàsic 
de les ganes de cooperar dels alcaldes i 
alcaldesses; sense aquesta visió holística 

no tindria cap sentit aquest projecte que 
és vostre i que des de la Diputació l’hem 
de compartir, impulsar i fer créixer”.

A l’acte van participar la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, Mercè Co-
nesa, juntament amb l’abat de Mont-
serrat, Josep Maria Soler, i el president 
executiu del Patronat de la Muntanya 
de Montserrat, Joan Rigol, així com els 
alcaldes dels 16 municipis que integren 
el Parc Rural: Abrera, El Bruc, Castell-
bell i el Vilar, Castellgalí, Castellolí, 
Collbató, Esparreguera, Marganell, 
Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador 
de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell.

El Parc Rural del Montserrat engegarà 
actuacions encaminades a valoritzar i 
diferenciar els productes agraris produ-
ïts en aquest territori i facilitar la incor-
poració de nous emprenedors pagesos i 
elaboradors artesans, mitjançant un banc 
de terres i un espai de test, entre altres 
objectius, com la consolidació dels boscos 
de pastura, amb la doble finalitat d’incre-
mentar l’activitat silvopastoral amb ra-
mats i la prevenció d’incendis forestals, 
així com donar a conèixer i apropar els 
ciutadans a aquest entorn rural privilegiat 
que envolta la muntanya de Montserrat.

El Parc Rural de Montserrat,
el primer parc rural supramunicipal europeu, 

constituït amb Collbató com un dels seus impulsors
Aquesta iniciativa es va iniciar el 2005, quan els alcaldes de Collbató,
El Bruc, Esparreguera i Olesa de Montserrat van signar un primer
conveni de col•laboració.

NotíciesParc Rural
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La intenció de preguntar a la ciu-
tadania de Barcelona sobre la 
gestió del servei de l’aigua ha 

provocat una forta oposició de la mul-
tinacional Suez que, mitjançant l’em-
presa Aigües de Barcelona, creada fa 
segle i mig, controla la gestió a la capi-
tal catalana. En aquest context, la plata-
forma en defensa de la gestió pública de 
l’aigua, Aigua És Vida, va organitzar, 
al Museu Marítim de Barcelona, una 
jornada per explicar com tres munici-
pis que han volgut recuperar la gestió 
pública d’aquest bé han hagut de llui-
tar aferrissadament contra alguna de 
les empreses que formen part d’aquest 
conglomerat multinacional.

La lluita de Collbató per recuperaR
 la gestió directa de l’aigua, a la jornada de la 

plataforma Aigua És Vida celebrada a Barcelona
Josep Estradé va llistar els entrebancs que l’Ajuntament de Collbató va 
haver de superar per recuperar la gestió i la situació en què van trobar
les instal•lacions.

Un dels casos era Collbató, que es va 
haver d’enfrontar amb Sorea, filial del 
grup amb una gran presència als muni-
cipis catalans i que gestionava el servei 
a Collbató des de feia dues dècades. El 
primer tinent d’alcalde i regidor d’Ac-
ció Territorial i Mobilitat de Collbató, 
Josep Estradé, va llistar els entrebancs 
que van haver de superar per recuperar 
la gestió i la situació en què van trobar 
les instal•lacions.

Pel que fa a les instal•lacions, Estradé 
va explicar que “la xarxa era obsoleta, 
amb pèrdues de més del 60% de l’aigua 
que transportava, i trams de xarxa de 
menys de 10 anys d’antiguitat amb ca-

nonades no homologades”. La compa-
nyia privada havia deixat de fer servir 
els pous, motiu pel qual calia incre-
mentar les compres d’aigua a l’exterior. 
Estradé va anunciar que el servei d’ai-
gua cobreix actualment les seves neces-
sitats en un 40% amb aigua dels pous 
de Collbató, quan només estava fent 
servir un 12% de recursos propis quan 
es va recuperar la gestió, i que gairebé 
aconseguiran l’autoabastament amb la 
posada en marxa de quatre pous més 
que l’empresa havia abandonat. També 
va avançar que, enguany, el consistori 
dedicarà 1 milió d’euros a la posada en 
marxa dels pous d’abastament i per a 
la sectorització de la xarxa i la implan-

NotíciesNotícies
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tació de la telelectura als comptadors; 
mesures aquestes dues que reduiran les 
pèrdues d’aigua a la xarxa i a l’interior 
de les llars, al facilitar la identificació de 
fuites gairebé en temps real.

Respecte a la lluita en el front judicial, 
Estradé va relatar que Sorea va intentar 
impugnar les decisions del ple i, “en un 
gir ple d’ironia, va acusar l’ajuntament 
de pràctiques monopolístiques”. El re-
gidor va explicar que la jutgessa que va 
estudiar el recurs de Sorea el va decla-
rar “inadmès” en compartir els argu-
ments de l’ajuntament. Per finalitzar la 
seva intervenció, Estradé va animar als 
ajuntaments a recuperar la gestió d’un 
bé públic com és l’aigua i els va recoma-
nar que estiguin preparats “perquè se-
ran citats als tribunals si ho volen fer”.

A banda de Collbató, a la jornada es van 
presentar els casos de Valladolid i Ter-
rassa que, per ara, és el municipi més 
gran de Catalunya que ha iniciat el pro-
cés per recuperar la gestió directa. Els 
dos responsables, María Sánchez, regi-

dora de Medi Ambient de Valladolid, i 
Xavier Matilla, regidor de Terrassa, van 
coincidir en definir de “guerra sense tre-
va” el comportament de la multinacional 
que, segons va afirmar Matilla, els feia 
sentit com “David contra Goliat”. El re-

gidor egarenc va explicar que, en el seu 
cas, l’empresa els va sotmetre a una pres-
sió en tres fronts (polític, jurídic i social) 
i va destacar com havia aconseguit fer 
creure als vilatans que era una empresa 
pública qui els subministrava aigua.

Notícies
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El Carnaval pren Collbató!

Com és habitual, la Rua de Car-
naval va començar a les 17.30 
hores, a l’Avinguda del Cente-
nari Amadeu Vives, davant de 

la pista coberta. A continuació va passar, 
ballant al ritme d’una batucada, pel carrer 
Muntanya, el carrer Parellades i el passeig 
Mansuet en els dos sentits, de baixada i pu-
jada. A més, els van acompanyar personat-
ges molt especials: Mickey i Minnie Mou-
se, Olaf, Spiderman i Chasse, de la Patrulla 
Canina, entre altres, interpretats pel grup 
d’animació Lolli Pops.

Després de la Rua i de recuperar forces amb 
entrepà i beguda, va tenir lloc el concurs de 
disfresses i la festa, al Casinet. La Sra. Car-
nestoltes ens va donar la benvinguda i va 
llegir el manifest que obria oficialment la 
festa de Carnaval.

El concurs de disfresses va oferir premis en 
metàl•lic en dues categories: individual/
parelles i comparses de 3 o més persones.

En individual/parelles es va atorgar un premi 
a la disfressa amb més materials reutilitzats, 
per a “Hobbit”, i un altre a la millor disfressa, 
per a “Plàtan”, dotats amb 50 euros.

En comparses, hi va haver un premi a la 
comparsa més animada, que va ser per a 
“Trofeo Deportivo”; a la més laboriosa, per 
a la Colla de Gegants i la seva recreació de 
“Coco”, i al millor mannequin challenge, 
que va ser per “Tenim la Clau”. Cadascun 
dels preus va estar dotat amb 100 euros.

La festa va acabar al Casinet amb una con-
ga que va unir tots els participants.

Notícies

Els carrers de Collbató van ser envaïts per la disbauxa del Carnaval.
El 10 de febrer, grans i joves van convertir-se en allò que la seva creativita
els va dictar i van prendre els carrers per gaudir d’una nit de festa i diversió.



Notícies

Eren 16 els fotògrafs que exposaven les seves mirades en la visita guiada 
a l’exposició d’ObjectivaMent i van ser moltes més les mirades que van 
copsar l’entorn a través de les seves imatges. La visita guiada va comp-
tar també amb l’assistència de la regidora de Cultura, M. Teresa Casa-

novas. Un cop finalitzada la visita a l’exposició, els assistents van poder gaudir 
d’un refrigeri, ocasió per intercanviar opinions i, mai millor dit, punts de vista.
Pots consultar les activitats que organitza ObjectivaMent, l’agrupació de fotogra-
fia de Collbató, i fer-te soci a la seva web http://objectivament.blogspot.com.es/.

Una inauguració plena de mirades

Movistar anuncia que a l’abril donarà d’alta
els primers abonats de fibra òptica a Collbató

La companyia calcula que tot 
el procés es podrà completar 
en un termini de cinc mesos, 
aproximadament, tot i que la 

majoria dels clients podrà disposar de 
fibra òptica en uns tres mesos.
Segons han confirmat directius de 
l’empresa en converses amb l’ajunta-
ment, ja s’està duent a terme la ins-
tal•lació del cablejat. Ben aviat passarà 
un comercial de Movistar per dema-
nar el permís als propietaris per ins-
tal•lar el cablejat a les façanes.
Sempre que sigui possible, l’empresa 
farà passar els cables per les canalitza-
cions subterrànies existents però, en-
cara que sigui per fer arribar el cable 
al punt d’entrada de la llar, necessita el 
permís dels propietaris de cada edifici.
Les obres d’instal•lació dels cables de 

Movistar ja ha iniciat les obres per instal•lar el cablejat de fibra òptica a Collbató
i calcula que, en un termini d’uns dos mesos, començarà a donar d’alta als primers 
abonats de fibra òptica a Collbató. 

fibra òptica han començat una vega-
da l’ajuntament va donar els permisos 
d’obres necessaris, com a part de tot el 
procés d’implantació de la fibra òptica, 
que va començar l’any passat amb els 
treballs previs per a la instal•lació de 
cables troncals a la població. Com ja 
havíem informat en anteriors notíci-

es, el desplegament de fibra òptica in-
clou tots els barris de Collbató.
La posada en marxa d’un servei d’in-
ternet d’altes prestacions era una de 
les prioritats de l’equip de govern de 
l’Ajuntament en aquest mandat. Con-
tinuarem informant de les novetats en 
el procés d’instal•lació.
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Un bon nombre d’espectadors van voler conèixer, de la mà dels fotògrafs,
les motivacions i històries darrere les instantànies exposades al Casal.

Notícies



L’Empar Moliner, escriptora 
que es caracteritza pel seu 
sentit de l’humor i per oferir 
una visió crítica de la societat 

va demostrar les seves habilitats dis-
cursives i la seva capacitat analítica a 
la sessió del Club de Lectura que es va 
centrar en el seu recull de contes “Tot 
això ho faig perquè tinc molta por”.

El Club de Lectura és obert a tothom 
i no cal fer inscripció per assistir-hi. 
Vine a les properes vetllades i passa una 
bona estona amb escriptors de renom.

Empar Moliner, en el Club de Lectura
L’escriptora i periodista Empar Moliner 
va ser la protagonista de la primera 
sessió del Club de Lectura de l’any 2018, 
que va tenir lloc divendres, 19 de gener,
a la Biblioteca de Collbató.

NotíciesNotícies

La responsable de l’associació, Aurea Libori, va 
presentar al Casinet les principals activitats de-
senvolupades durant 2017 i les previsions de 
cara a l’any present, entre les quals va destacar 

la mostra fotogràfica al Casal de Cultura i la intenció de 
disposar d’espais d’exposició en alguns dels equipaments 
de restauració de Collbató. També va comentar que 
aquest interès per col•laborar s’estén a altres associaci-
ons, com 4000Peus.

Després de la presentació, els membres d’ambdues asso-
ciacions van compartir un sopar per intercanviar idees i 
experiències i enfortir llaços de col•laboració.

Objectivament es va presentar als integrants de l’associació Caminant per 
Collbató en una aposta per col•laborar amb altres associacions del poble
i així generar sinergies entre les respectives activitats.

Objectivament advoca per la col•laboració
amb altres associacions
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Comença els Sabors de l’Horta
del Baix Llobregat 2018 per promoure

el producte local als restaurants del territori

Presentació del llibre “La proesa de l’ànima”, 
sobre Lluís Casanovas

El Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat dóna a conèi-
xer Sabors de l’Horta del Baix 
Llobregat, 2018, una acció 

per promoure el producte fresc del 
Parc Agrari del Baix Llobregat als res-
taurants del territori. Aquests restau-
rants ofereixen a les seves cartes i du-
rant tot l’any propostes culinàries amb 
productes que compten amb el distin-
tiu “Producte Fresc del Parc Agrari”, 

Diumenge 21 de gener, a les 12 hores, es va 
presentar, a la sala d’actes del Casal de Cul-
tura el llibre “La proesa de l’ànima”, escrit per 
l’autora local Sandra Fisas i dedicat al Lluís 

Casanovas, un veí de la Font del Còdol que és tota una 
institució del poble.

A l’acte de presentació hi va participar l’alcalde de Collba-
tó, Miquel Solà, que va glosar algunes de les converses amb 
el Lluís Casanovas. A banda d’ell i de l’autora del llibre, 
nombrosos veïns i familiars van voler compartir anècdotes 
explicades davant d’una Sala d’Actes plena de gom a gom.

un certificat que garanteix la frescor, 
la proximitat, la temporalitat i el saber 
fer de la pagesia del Baix Llobregat.

Com a novetat, en el marc de les acci-
ons d’aquesta temporada es posarà en 
marxa un nou pla estratègic de comu-
nicació, que s’iniciarà amb la realit-
zació d’un vídeo promocional i posts 
promocionals a través de xarxes soci-
als dels restaurants Sabors de l’Horta 

En aquesta edició s’incorporen 5 restaurants més, fins a arribar a un total de
51 establiments; entre ells, Can Llates, de Collbató.

i el producte Fresc del Parc Agrari. 
De la mateixa manera, es realitzaran 
durant l’any 3 sortejos on el premi 
seran menús de dinars o sopars per a 
2 persones centrats en els productes 
Carxofa Prat, Cireres i productes de la 
tardor, segons temporada.

Pots trobar tota la informació de la 
campanya i dels establiments partici-
pants en www.productefresc.cat.
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Sortida formativa amb la cadira Joëlette

Parla amb el teu nadó amb el seu llenguatge! 
Inscriu-te al taller de massatge infantil

per a nadons!

La Creu Roja de la Muntanya de Montserrat, l’associació excursionista 4000Peus
i Rodamunt van organitzar una jornada formativa amb la cadira Joëlette.
Aquesta cadira facilita que les persones amb mobilitat reduïda puguin
també gaudir de la muntanya. 

Notícies
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La jornada formativa va com-
plementar la presentació 
teòrica que es va fer recent-
ment a Collbató. El Patro-

nat de la Muntanya de Montserrat va 
adquirir una d’aquestes cadires perquè 
es fes servir als Portals de Montserrat i 
4000Peus es va posar en contacte amb 
Creu Roja, per fer-los saber l’interès 
per fer servir la cadira.

En aquesta sortida de prova els respon-
sables de l’associació Rodamunt van 
mostrar com muntar-la, desmuntar-la i 
portar-la. Els protagonistes de la jorna-
da varen ser els usuaris, i ja nous amics, 
l’Albert, l’Alice i la Susana, que es van 
oferir a fer de “conillets d’índies”. 

El tacte és el primer llenguatge 
dels nadons i una gran for-
ma de comunicació amb ells! 
Perquè no t’apuntes al taller 

de massatge infantil per a nadons? És 
gratuït i, mitjançant el massatge i el 
tacte, el teu nadó i tu guanyareu en 
vinculació i benestar.
El taller consta de cinc sessions, que 
es fan dimarts, de 15 a 16.30 hores i 
amb periodicitat quinzenal: el 6 i 20 de 
març, el 3 i 17 d’abril i el 8 de maig. 
L’imparteix la Nerea Acosta, educa-
dora de la llar d’infants i titulada per 
IAIM (International Association of 
Infant Massage), i està organitzat per 
la llar d’infants L’Abellerol i l’Ajunta-
ment de Collbató.

Et pots inscriure a la llar d’infants o al Casal de Cultura.
Si vols més informació, truca al 93 777 99 80.

4000peus vol continuar aquesta inici-
ativa per fer accessible la muntanya a 
tothom, i proposaran muntar un ca-
lendari de sortides i crear una borsa 
de voluntaris per fer servir la cadira. 
Per això, fan una crida perquè tothom 
que hi estigui interessat, sigui volun-
tari o usuari, es posi en contacte amb 
4000peus per a participar-hi.





Breus

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
“LES COVES DE HAIDRAHODAHÓS”
L’Associació ObjectivaMent i la Biblioteca de Collbató van 
presentar conjuntament, el divendres 2 de febrer, el llibre 
“Les coves de Haidrahodahós”, de Salim Barakat. Aquest 
llibre, primer de l’Editorial Karwán, va ser presentat pel 
seu editor i traductor al castellà, Kamiran Haj Mahmoud, 
i la traductora al català, Valèria Macías. “Les coves de Hai-
drahodahós” és una narració d’un gran lirisme que mostra 
un món ple d’éssers fantàstics, com centaures Hodarós (mig 
homes mig cavalls), i que continua la tradició de la narrativa 
oriental, caracteritzada per la seva desbordant imaginació.

EL CLUB DE LECTURA CELEBRA 
L’INICI DEL NOU CURS AMB UN SOPAR
Les participants del Club de Lectura van celebrar el 26 de 
gener un sopar per compartir recomanacions i valoracions 
de llibres, coincidint amb l’inici de les activitats d’enguany 
del club, que van tenir aquesta setmana un plat fort amb la 
intervenció de l’escriptora i periodista Empar Moliner. Al 
sopar van assistir la regidora de Cultura, M. Teresa Casa-
novas, i la directora de la Biblioteca, Sílvia Closas. Si vols 
participar en el Club de Lectura, gaudir de les obres reco-
manades i de les activitats que organitza, només ho has de 
comentar a la Biblioteca.

CLUB DE LECTURA AMB “MENDELSSOHN ÉS A LA TEULADA”

La Biblioteca de Collbató va dedi-
car una jornada del club de lectura 
a la novel•la “Mendelssohn és a la 
teulada”, de Jiří Weil. La sessió va 
comptar amb la presència del tra-
ductor del llibre, del txec al català, 
Jaume Creus, que la va definir com 
una novel•la “terriblement lúcida”. 
Segons ha afirmat en articles publi-
cats sobre el llibre, “és una guia per-
fecta, clara i realista, per comprendre 
la vida dels txecs sota l’ocupació nazi 

a l’època de l’anomenat Protectorat de 
Bohèmia-Moràvia”. La jornada va ser 
l’oportunitat de conèixer episodis his-

tòrics enormement dramàtics i analitzar 
la seva plasmació en paraules, de la mà 
de la persona que les ha traduït al català. 

Breus
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Tens entre 13 i 18 anys? Vol fes una activitat divertida, que et permeti 
expressar-te? Perquè no proves el teatre? Vine a Botches!

El teatre, com a eina de creixement

El teatre és una opció de crear 
en grup, treballant en equip 
de forma lúdica però compro-
mesa alhora. Fent teatre, pots 

créixer com a persona, expressant-te 
mitjançant les arts escèniques. Teatre 
Botxes és un primer pas en la creació 
d’una companyia jove de teatre, for-
mada íntegrament per gent jove, tant 
a l’apartat artístic com tècnic.
Botxes es van donar a conèixer el 2017, 
amb la representació de “Malabars de 
Paraules”, obra de Juan Francisco Mu-
rillo, que oferia, amb els seus breus 
capítols intercalats, reflexions sobre 
els comportaments humans, mostra-
des amb l’aparent lleugeresa dels con-
tes per a infants. Aquesta primera pro-
va de força va demostrar que es podia 
preparar una producció teatral anual.
Així, per aquest any, estan assajant “Va 
de Woody”, al Casinet, els dies 28 i 29 
d’abril. L’obra agafa escenes creades 
per Woody Allen, amb adaptació del 
guió i direcció de Botches, per fer un 
retrat de la seva desesperança sobre 
l’existència humana. Veiem com la 
mort ve a buscar de forma surrealista a 
una senyora de molt èxit professional, 
i dialoguen amb total normalitat. Des-
prés ens transportarem al teatre grec, 
on, amb tocs filosòfics, es barrejarà re-
alitat i ficció creant un caos còmic, en 
un exemple de teatre de l’absurd.
A més de les representacions anuals, 
Teatre Botches vol col•laborar amb 
altres entitats en activitats i actes en el 
poble. Durant l’any 2017 ha participat 
com a grup en activitats proposades 
des de la biblioteca de Collbató. Botc-
hes també ha estat presents al Carna-
val, formant part de la Rua.
Si vols descobrir amb ells la màgia del 
teatre, vine a l’Espai Jove (Passeig de la 
Fumada, 8), divendres, de 19.30 a 21.30 
hores, o contacta directament amb el 
grup Botches al mòbil 665 087 343.

Per contactar amb ells, pots fer-ho per aquestes vies:

1. Presencialment, els divendres, al Casinet, de 19.30 a 21.30 hores

2. Per correu-e, a l’adreça asociacio.botches@gmail.com

3. A la seva pàgina web, a l’apartat Contacte

https://botches.jimdo.com/contacte/

4. Per telèfon, al 625 11 90 70

Teatre Botches

Entitats

TEATRE BOTCHES
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DE QUI SÓN ELS PRESSUPOSTOS?
Que ningú s’atribueixi l’autoria o l’exclusiva de cap de les partides 
que contempla la proposta de pressupost 2018 de l’Ajuntament de 
Collbató. Aquest és el resultat de la feina d’un equip de persones, que 
dia a dia hem treballat per donar el millor de cadascú de nosaltres 
amb un únic objectiu: donar-li al poble de Collbató i a la seva gent 
una nova oportunitat com a poble, com a societat i com espai d’un 
nou país. Hem compartit i hem negociat, ens hem entès, hem deba-
tut i hem lluitat. El resultat ha estat saber prioritzar el que era neces-
sari ara i avui per Collbató i no hem dubtat mai de posar el poble per 
davant del partit. Hem trucat tantes portes com ha calgut per cercar 
ajuts, subvencions i complicitats de totes les Institucions Catalanes. 
Aquests pressupostos ens permeten endegar una sèrie d’inversions 
cabdals pel disseny futur de Collbató. Ara és l’hora fer-ho realitat. 
El pressupost ordinari ha crescut també de manera exponencial; és 
l’eina que fa possible el dia a dia de la gestió municipal. Ens permeten 
planificar activitats, ajudar a les entitats, optimitzar les diferents àre-
es i ajustar la gestió a les necessitats del nostre poble. Els arguments 
de l’oposició per aplacar l’aprovació del pressupost, i així aconseguir 
el bloqueig, són insostenibles i un menysteniment pels regidors i pels 
treballadors públics que, després de setmanes, 24 hores abans de la 
celebració del ple es demani la seva retirada. Quan vam prendre la 
decisió de sotmetre l’alcaldia a una moció de confiança vinculada al 
pressupost, ho vam fer convençuts que era un dels actes més valents 
que com equip de govern havíem de dur a terme aquesta legislatura. 
Teníem presa la decisió fos quina fos la situació si no prosperava 
la proposta. Els pressupostos són de qui se’ls treballen, dels que els 
volen compartir i del que creuen que són decisius per aconseguir un 
poble millor per viure. 

LLUM VERDA ALS PRESSUPOSTOS
A la segona, però ja hem aprovat els pressupostos de 2018. Els socialis-
tes van impedir per uns dies l’aprovació, al•legant manca de temps. La 
veritat però és que vam negociar-los durant setmanes, vam incloure im-
portants peticions seves i, quan tot feia preveure el seu vot favorable, van 
optar pel bloqueig. Ens van acusar de “fer trampa” en destinar ingressos 
de la venda de Patrimoni al soterrament de la línia de l’Av. del Centenari, 
cosa tan perfectament legal com, quan el 2006, ells van imputar idèntics 
ingressos a obres del Casal. El què no s’ajusta a Llei és, quan el mateix any, 
van destinar diners de venda de patrimoni del sòl a comprar fotocopia-
dores, ordinadors i para-sols!
Pretenien també que l’ajuntament s’endeutés en més de 2 milions d’euros 
per sobre-finançar obres d’un determinat barri amb un elevat pressupost 
que cal revisar a la baixa com ja estem fent, un greuge comparatiu amb 
d’altres que van haver de fer front a elevades contribucions i 2 milions 
més per convertir l’Av. del Centenari en un passeig de luxe quan hi ha 
barris que ni tenen voreres i carrers plens de bonys.
Vam optar pel diàleg quan, seguint el seu costum, podríem haver tirat 
pel dret, ja que en aquest tema, la Llei, per la situació del regidor no ads-
crit, ens permetia fer-ho. Al final no ens han deixat altre camí.
Tres felicitacions: la primera, per la defensa dels pressupostos que va fer 
l’alcalde; la segona, per tots els veïns i tècnics que han fet possible la reco-
llida integral de residus porta a porta; la tercera, per Josep M. Martin pel 
compromís de país en renunciar al càrrec de regidor.

AGRAÏMENT A JOSEP MARIA MARTIN
Amb motiu de la renúncia de l’acta de regidor d’en Josep Maria 
volem des de l’agrupació dels Socialistes de Collbató, expres-
sar-li el nostre agraïment per haver-nos acompanyat fins ara 
com a representant de molts veïns i veïnes. En Josep Maria ha 
ajudat el nostre grup a aconseguir ser la força més votada a les 
darreres eleccions municipals i a fer una oposició responsable 
davant dels tres partits polítics minoritaris. Volem reconèixer 
públicament el seu esforç, fidelitat i bona capacitat de debat. 
Dins del grup sempre s’han acollit opinions diverses sobretot 
respecte de l’important moment polític que viu Catalunya, per-
metent la diversitat de vots en els temes que han fet referència 
al procés sobiranista del nostre país. Tots hem pogut viure en 
major o menor mesura, com la política, un cop més, produeix 
ferides, algunes que es curen i d’altres que deixen cicatrius per 
sempre. Però aquest no és el nostre cas, perquè el debat intern 
ens ha enriquit i ens ha fet pensar en el que som i en el que hem 
de fer. Quan un es presenta com a càrrec electe a unes eleccions 
locals, ho fa perquè vol treballar pel seu municipi, ho fa perquè 
creu en el grup de persones dels que forma part i perquè hi ha un 
objectiu molt més enllà que el polític, i que molt sovint s’oblida, 
que són les persones. Se’ns escull perquè fem allò al que ens vam 
comprometre i allò que sabem fer i no per perdre’ns en debats 
supramunicipals que puguin justificar la ineficàcia de la nostra 
encomana. Molts de nosaltres, com sabeu, no estem d’acord amb 
posicions polítiques actuals del partit al qual representem però 
ara estem a l’oposició i no fugirem, ens toca fiscalitzar al govern, 
recolzar aquells projectes en els quals estiguem d’acord i lluitar 
per aquells que no són adequats perquè se’ns escolti.

L’EFECTE MIRALL
L’efecte mirall consisteix a veure en els altres les mancances pròpies. 
Quan des del grup dels socialistes s’acusa l’equip de govern de man-
ca de diàleg o de forçar les normes en benefici propi assistim a un 
exercici de qui prioritza els interessos propis per sobre del bé comú 
i entén la democràcia com un instrument per esclafir a l’adversari.
Al número anterior d’aquesta revista podíem llegir com el grup del 
SdeC es comprometien a l’aprovació dels pressupostos. L’equip de 
govern ha incorporat les iniciatives impulsades des del grup socialista 
i s’han mantingut reunions i contactes des del mes de desembre.
Finalment ha estat necessària una moció de confiança i el vot de qua-
litat de l’Alcalde per superar el bloqueig impulsat des del grup socia-
lista amb la complicitat del regidor no adscrit.
No tot és terra erma. Fa uns dies vàrem assistir a la renúncia del regi-
dor Josep Maria Martin dels SdeC. Els ciutadans esperem dels càrrecs 
electes responsabilitat, coherència i dignitat. Formar part de l’estruc-
tura del Partit Socialista avui implica recolzar implícitament l’aplica-
ció de l’article 155, recolzar l’empresonament de presos polítics i ser 
còmplice del bloqueig institucional que pateix Catalunya.
Només des de la responsabilitat, la coherència i la dignitat s’entén 
aquesta renúncia. Assumim doncs, que els bloc del 155 al nostre poble 
queda representat per Socialistes de Collbató i que només la renúncia 
o la posició de regidor no adscrit formalitzaria l’abandonament de les 
tesis defensades per Pedro Sánchez o Miquel Iceta. Convidem doncs 
als membres del grup socialista a actuar amb consciència.

Grups Politics



Passeig per la vida i la mort
Gran nit de teatre el 3 de febrer a Collbató. El grup Illets d’Abrera Grup Escènic va 
oferir una ambiciosa producció que imbricava la vida i l’obra de Federico García Lorca 
en un joc de dualitats: Sensualitat i patiment, blanc i negre, vida i mort, i la lluna com 
a element aglutinador de les dues pulsions. 

Cultura

E
l muntatge, amb una 
gran càrrega simbò-
lica, va aconseguir 
el seu punt més dra-

màtic quan la mort va ballar 
entre els dos duelistes que, 
amb navalles, lluitaven per 
l’amor de la núvia, en una 
escena de “Bodas de sangre”.

La representació, “Calor, 
Alma y Pasión”, oferia un 
recorregut per les principals 
obres de teatre de l’autor, 
amb escenes de “La zapa-
tera prodigiosa”, “Bodas de 
sangre”, “Yerma” i “La casa 
de Bernarda Alba”. Federi-
co García Lorca, un perso-
natge més de la funció, ens 
transmetia les emocions, els 
dubtes i la seva peripècia 
personal fins a arribar a la 
seva mort, en mans d’un rè-
gim que no volia acceptar la 
seva aferrissada defensa de la 
llibertat personal i de la jus-
tícia social. Un clam que, 82 
anys després de l’assassinat 
d’aquest gran creador, con-
tinua tenint tota la vigència.


