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Telèfons d’interès

AGENDA

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

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

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

Del DILLUNS 7 AL DISSABTE 12

Setmana de la Gent Gran
Consulteu la programació d’activitats a
collbato.cat o al local del Casal d’Avis.
Lloc: Diversos
Organitzador: Ajuntament

10 DIJOUS

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

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

Maig 2018

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

Club d’Òpera: Manon Lescaut de Puccini
Trobada amb l’expert del Liceu Pol Avinyó per
analitzar l’obra “Manon Lescaut”, de Giacomo
Puccini.
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organitzador: Biblioteca

13 DIUMENGE

31a Cursa de l’Alba i 5a Marató de
Montserrat
La Cursa de l’Alba és una cursa amb un
desnivell acumulat de 2.200 metres. Els primers
quatre quilòmetres de cursa transcorren pel
nucli històric de Collbató. El mateix dia té lloc
la Marató de Montserrat.
Organitzador: 4000 Peus
Concert d’Amics de l’Orgue: Niels
Knudsen, piano
Piano: Niels Knudsen
Autors: L. Beethoven, C. Debussy, J.S. Bach
Hora d’inici: 19 hores
Lloc: Església de Sant Corneli
Organitzador: Assoc. Amics de l’Orgue

15 DIMARTS

Taller “Com començar a escriure”
Aquest curs proporciona recursos per iniciar-se
en l’escriptura creativa, literària i de ficció.
Dirigit a totes les persones que vulguin iniciarse de manera creativa i pràctica en l’art de
l’escriptura. Dies 15, 22 i 29.
Hora d’inici: 18 hores
Hora de final: 20 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitzador: Ajuntament

17 DIJOUS

Club de Lectura: “Historia de un
matrimonio”
Sessió del club al voltant de l’obra “Historia
de un matrimonio”, de l’autor nord-americà
Andrew Sean Greer.
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organitzador: Ajuntament

18 DIVENDRES

Presentació del llibre: 155 dibuixos
contra el 155
Dibuixants Sense Fronteres ha convocat el
talent satíric de més de quaranta dibuixants en
aquest llibre.
Hora d’inici: 19 hores. Hora de final: 21 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitzador: Biblioteca

19 DISSABTE

Trobada gegantera a Collbató
17 hores, Colla gegantera de Collbató: Plantada
de gegants a la Plaça de l’Era.
18 hores, Cercavila pels carrers del Nucli Antic.
Més informació a www.collbato.cat
Hora d’inici: 17 hores
Lloc: Nucli antic
Organitzador: Colla Gegantera de Collbató

24 DIJOUS

Curs “Com fer servir el mòbil?”
Curs adreçat a la gent gran sobre les
possibilitats en l’ús dels mòbils.
Hora: De 10.30 a 20.30 hores
Lloc: Biblioteca
Organitzador: Biblioteca

26 DISSABTE

Concert fi de curs Escola de Música
Actuació de final del curs acadèmic 2017-18 de
l’EMMC.
Hora d’inici: Matí
Lloc: Casinet
Organitzador: EMMC
Festa de les entitats
Fira d’entitats: 17 hores a la Pl. Era
Trobada de les entitats de Collbató: 19:30 hores
al Casinet
Més informació a www.collbato.cat
Hora d’inici: 17 hores
Lloc: Pl. Era i Casinet
Organitzador: Ajuntament

27 DIUMENGE

Concert Amics de l’Orgue: Aula Orgue de
Terrassa
Aula de l’Orgue del Conservatori de Terrassa.
Direcció: Joan Castillo. Autors: J.S. Bach, M.
Reger, J. Pachelbel.
Hora d’inici: 19 hores
Hora de final: 21 hores
Lloc: Església de Sant Corneli
Organitzador: Amics de l’Orgue

28 DILLUNS

Cantata alumnes P5 de les escoles locals
Cantata dels alumnes de les escoles de primària
La Salut i Mansuet.
Hora d’inici: 16 hores
Hora de final: 17 hores
Lloc: Casinet
Organitzador: Ajuntament

31 DIJOUS

Taller d’escriptura creativa
Vols iniciar-te en l’escriptura?
Taller adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys.
Hora d’inici: 17 hores
Lloc: Biblioteca
Organitzador: Biblioteca

Notícies

90 collbatonins pugen a Sant Joan per interpretar
el Cant dels Ocells per la llibertat
90 collbatonins van pujar el 21 d’abril al Pla de les Taràntules i a
Sant Joan per participar en la interpretació del Cant dels Ocells,
per la llibertat dels presos polítics.

A

questa acció
va tenir lloc
una setmana abans de
la cadena humana per
pujar les fotos dels empresonats des de Collbató al Cavall Bernat, el
dissabte, 28 d’abril.

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)

Salvador Valls
(Socialistes de
Collbató)

Oriol Castells
(Socialistes de
Collbató)

Emilia Rabadán
(Socialistes de
Collbató)

rierahj@collbato.cat

Jordi Serra

(Regidor no
adscrit)
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Ple Municipal

Collbató, amb pressupost per al 2018
El pla de prevenció de residus i les mocions per la llibertat dels presos
polítics i en suport de l’escola catalana van ser altres punts destacats
del ple municipal, celebrat el 19 de març.

E

l ple ordinari de l’Ajuntament
va aprovar la inadmissió dels
escrits presentats contra el
pressupost municipal per a
l’exercici 2018, amb la qual cosa, i esgotat el termini per a la presentació
d’al·legacions, Collbató ja compta amb
pressupost per a l’any 2018. Aquest va
ser un dels punts més destacats de la
sessió, un ple que comptava amb un
llarg llistat de punts a tractar en l’ordre del dia.
Al principi de la sessió es va informar que la regidora de Socialistes de
Collbató, Ana Úbeda, excusava la seva
absència a la sessió. Els dos primers
punts de l’ordre del dia, la proposta
d’aprovació de les actes de les sessions
extraordinàries celebrades el 31 de gener i el 5 de febrer, es van aprovar; en
el primer cas, per 5 vots a favor i 4 en
contra; i en el segon, amb l’únic vot en
contra del regidor Jordi Serra.
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A continuació, va tenir lloc la presa
de possessió del càrrec de regidora
d’Emilia Rabadan, per part dels Socialistes de Collbató, que, a partir
d’aquest moment va formar part del
ple i va votar a la resta de punts del
dia.

d’aigua a Collbató i que la jutgessa va
inadmetre, donant la raó a l’Ajuntament en considerar que, com la concessió ja havia finalitzat, l’Ajuntament
tenia la potestat de triar lliurement el
tipus de gestió que volia per al subministrament d’aigua a la vila.

L’alcalde, Miquel Solà, va donar
compte dels decrets d’Alcaldia i dels
acords emesos per la junta de Govern
Local. Entre altres temes, es va informar de la contractació d’una mestra a
la Llar d’Infants, d’un oficial de 2a a
la deixalleria i d’un dinamitzador de
Turisme. També es va donar compte de l’aprovació del projecte per a la
realització del nou consultori mèdic.

Inadmissió dels escrits contra el
pressupost municipal

El ple també va explicar el resultat de
la sentència sobre el recurs contenciós administratiu que havia presentat
Sorea en contra dels acords del ple
per a la municipalització del servei

El següent punt del dia era sotmetre
a votació la proposta d’inadmissió a
consideració dels escrits presentats
contra el pressupost municipal per
Jordi Serra, en qualitat de regidor, i
per Ana Úbeda, en qualitat de portaveu del grup polític Socialistes de
Collbató. Miquel Solà va explicar que
la inadmissió es donava per manca
de legitimació activa de les persones
que havien presentat els escrits, donat que les lleis indiquen que, un cop
aprovat el pressupost en ple, només

Ple Municipal
tenen legitimació activa els habitants,
organismes o entitats directament
afectats, i no els regidors, ja que tenen
el ple municipal per poder exercir els
seus drets. El regidor socialista Salvador Valls va indicar que als pressupostos faltava documentació, ja que no hi
era l’informe economicofinancer, i va
afirmar que si s’endarreria l’aprovació
d’aquest punt durant un mes, el grup
socialista es comprometia a aprovar el
pressupost si introduïa les modificacions indicades.
L’afirmació que no hi constava l’informe economicofinancer va ser rebatuda per l’alcalde Solà i per la secretaria
de l’Ajuntament, que van indicar que
sí que hi era entre la documentació
que es va lliurar. Pel que fa a endarrerir l’aprovació un mes, Miquel Solà
va respondre que tot el procediment
s’endarreriria més d’un mes i que la
proposta podia obeir a una estratègia dilatòria. El regidor Jordi Serra va
demanar que el pressupost s’elaborés
amb un més alt grau de diàleg i per
això també proposava retirar el punt
de l’ordre del dia.
A l’hora de la votació, després de desestimar la retirada del punt de l’ordre del dia es va aprovar la inadmissió
per cinc vots a favor i cinc en contra,
mitjançant el vot de qualitat de l’alcalde. Així doncs, finalitzat el termini
d’al·legacions, el pressupost 2018 va
quedar aprovat.

Pla Local de Prevenció de Residus
A continuació es va presentar el Pla
Local de Prevenció de Residus a Collbató, que mostrava tres escenaris per
a la reducció de residus i proposava
fer servir l’escenari mitjà, que preveu
reduir els residus fins als 1,76 kg per
habitant i dia el 2022. La regidora socialista Concepció Alsina va fer valdre
que Collbató pot aspirar a aquestes
xifres perquè des de fa molts anys es
va apostar per la recollida porta a porta. Per la seva banda, el regidor Jordi Serra va indicar que considerava
que el procediment per a l’aprovació
d’aquest pla no compleix la normativa. Miquel Solà va reconèixer la tasca
desenvolupada per governs anteriors
per a la reducció de residus i va res-

pondre al regidor Serra exposant que
només vol posar bastons a les rodes i
aturar qualsevol proposta que es faci
al ple. A l’hora de la votació, tothom
va votar a favor del Pla Local de Residus excepte Jordi Serra, que va votar
en contra.
El següent punt va ser la proposta d’aprovació de la modificació de
l’ordenança fiscal que regula la taxa
per la prestació de serveis a la piscina municipal, per oferir descomptes
als col·lectius amb rendes més baixes
i a les persones amb discapacitat. El
regidor Jordi Riera va explicar que
aquesta modificació obeïa a les peticions rebudes l’any passat i es proposa
un cop analitzada la seva viabilitat per
part dels equips tècnics. El punt es va
aprovar amb tots els vots a favor, excepte el regidor Jordi Serra, que es va
abstenir.
El ple també va aprovar una modificació puntual en el pla d’ordenació
urbana en Els Clots i a la Zona Esportiva, amb cinc vots a favor i cinc
abstencions.
Els següents punts del dia eren la
proposta d’aprovació de la declaració
de Castellar “Per un cicle sostenible
dels aliments” i per donar suport a la
Llei catalana de canvi climàtic. El regidor Salvador Valls va indicar que,
de cara al futur, estaria molt bé que
quan l’Ajuntament se sumi a aquestes
declaracions, concreti les accions que
està fent o pot dur a terme en aquests
àmbits. Ambdues propostes es van
aprovar per unanimitat del ple.

El darrer punt del dia era també una
moció, presentada pels mateixos
grups, per adherir-se al manifest de
Somescola.cat per refermar el suport
a l’escola catalana i al seu model de
cohesió social. El regidor Salvador
Valls va indicar que el seu grup votaria a favor “perquè aquest projecte de
normalització el sentim molt nostre”.
Així doncs, aquesta moció també es
va aprovar per unanimitat. La regidora Concepció Alsina va demanar
incorporar el grup Socialistes de Collbató a la moció.
Es va obrir el torn de precs i preguntes, en què el regidor Oriol Castells,
de Socialistes de Collbató, es va interessar per la posada en marxa de
les càmeres de trànsit al nucli antic.
Miquel Solà va confirmar que abans
que es posin en marxa definitivament
s’informarà la població. Altres temes
que es van tractar van ser l’Skate Park,
la situació de la nova pàgina web municipal i l’augment de pintades a la
població. Respecte a les pintades,
Miquel Solà va indicar que la brigada
actuarà per netejar-les quan arribi el
bon temps.
Finalment, va arribar el torn de preguntes de la població i un dels assistents es va interessar pel projecte d’ampliació de l’A-2 d’Igualada a
Martorell i les possibles afectacions a
Collbató. El regidor Josep Estradé li
va respondre que no s’ha fet arribar
el projecte a l’Ajuntament i que, de
seguida que es disposi d’informació
actualitzada, la compartiran amb la
població.

Mocions per la llibertat dels
presos polítics i en suport de
l’escola catalana
A continuació es va presentar la moció presentada pels grups polítics
d’ERC, PdeCAT i GIC-Fem Collbató-E, exigint la llibertat dels presos
polítics. El regidor socialista Salvador
Valls va indicar que el seu grup votaria a favor per raons humanitàries. El
regidor Jordi Serra va proposar afegir
al redactat “i la resta de presos polítics
catalans”. Es va acceptar l’afegitó i es
va aprovar per unanimitat, amb els
aplaudiments del públic assistent.
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Sant Jordi
Notícies

Sant Jordi per a totes les edats
Collbató va viure una Diada de Sant Jordi plena d’activitats per a totes les edats. La
Diada va començar amb un homenatge molt especial a les grans dones de Collbató.
Un grup de voluntaris van lliurar roses de Sant Jordi a les dones de més de 80 anys.

A

la tarda, el Casal de
Cultura i la seva terrassa van ser l’espai
per gaudir d’aquesta
jornada amb una doble oferta.
Les activitats infantils van començar a partir de les 17 hores.
Els alumnes de l’Escola de Música
van oferir una interpretació de la
divertida cantata “La fada de Driguen Dinguen”, a la Sala d’Actes
del Casal. Els més menuts van
poder participar al taller infantil
“Pompeu Fabra, l’aventura de la
llengua”, que els feia jugar amb
les paraules per crear un relat.
Durant la tarda, les parades de
les entitats sense afany de lucre
i les AMPAs dels centres educatius van oferir llibres i tot tipus
de productes relacionats amb
la Diada a la terrassa del Casal,
engalanat per a l’ocasió i presidit pel gegant Mansuet que, com
no podia ser d’una altra manera,
també portava una rosa gegant a
les seves mans.
Els actes van tenir un brillant
punt final a les 19.30 hores, amb
la trobada literària amb el traductor, poeta i veí de Collbató
Jaume Creus, que va explicar
les seves motivacions a l’hora de
traduir llibres i va reflexionar,
juntament amb el públic assistent, sobre el llibre “El pes fals”,
traducció seva d’una obra del novel·lista i periodista Joseph Roth.
RETORN AL PASSAT A LA
LLUM DELS QUINQUÉS
Aquest any, els actes de Sant Jordi van oferir una activitat prèvia
de luxe: Una visita a les Coves
de Montserrat extraordinària, el
21 i el 22 d’abril, a la llum dels
quinqués i acompanyats de les
paraules que va escriure Víctor
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Balaguer a la seva expedició de 1852.
Les Coves de Montserrat van mostrar així la seva faceta més intimista,
poètica i misteriosa. Els visitants van
gaudir de la immensitat de les coves
en una experiència immersiva total,
en què participaven tots els sentits.

A la fràgil i tremolosa llum dels quinqués, semblava que les Coves volguessin amagar els seus secrets als
visitants, que només podien apreciar la seva bellesa insinuada entre les
ombres. Els poètics textos de Víctor
Balaguer van potenciar l’encanteri.

Sant Jordi
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Notícies

Aigües de Collbató estrena oficina virtual
Aigües de Collbató ha posat en marxa la seva oficina virtual per oferir un millor servei i
ampliar els canals de comunicació amb els clients.

E

s pot accedir a l’oficina virtual des de l’adreça aigüesdecollbato.giacsa.cat. Un cop donat d’alta, es poden realitzar
gestions relacionades amb el contracte de subministrament d’aigua, com,
per exemple:

fes, reglament, així com sobre tramitacions relacionades amb el servei de
subministrament d’aigua.

Ara tens el servei municipal d’aigua a
la teva pantalla, les 24 hores a la teva
disposició!

• Consultar les factures i aconseguir
duplicats.
• Facilitar la lectura de comptador.
• Obtenir dades del consum.
• Fer un canvi de nom, donar de baixa o contractar un nou subministrament.
•
Modificar l’adreça de correspondència i altres dades contractuals.
• Formular consultes, comunicar incidències i suggeriments.
En tot moment podràs conèixer l’estat dels tràmits que hagis iniciat.
A la web també trobaràs informació
sobre horaris, telèfons d’atenció, tari-

El Passeig Mansuet disposa de 6 nous bancs
El mobiliari urbà del Passeig Mansuet s’ha ampliat amb la instal·lació de 6 nous bancs
per facilitar el descans dels vianants.

E

ls bancs, amb estructura metàl·lica, estan col·locats,
de manera simètrica, a les dues bandes exteriors de la vorera central,
i situats a la mateixa alçada
dels arbres, per minimitzar
l’ocupació del passeig. La
instal·lació dels bancs ha
comptat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
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Notícies

Collbató aconsegueix ajuts de més
de 368.000 euros de la Diputació de Barcelona
per millorar equipaments
La Diputació de Barcelona ha aprovat concedir a Collbató ajuts per 368.750,44 euros,
els anys 2018 i 2019, per a projectes presentats per l’Ajuntament, dins d’un programa
de millora dels equipaments municipals.

E

ls projectes que subvencionarà
la Diputació en un 100% del
seu import estan dedicats a la
millora d’equipaments educatius, esportius i patrimonials de la vila i han
estat triats per la Diputació en procediment de concurrència competitiva,
amb criteris de valoració generals i
específics per cada línia de suport. La
maduresa dels projectes presentats
per l’Ajuntament, que permeten la
seva aplicació immediata, ha estat decisiva per a la seva aprovació per part
de la Diputació.
Així doncs, la Diputació lliurarà a
Collbató un total de 368.750,44 euros pels anys 2018 i 2019; 131.152,44
euros aquest exercici i 237.598 euros
l’any vinent.
Per partides, els ajuts de la Diputació
es dediquen a projectes per a millorar
equipaments educatius, esportius i
elements patrimonials:

Equipaments educatius

ques (bany adaptat) i millora energètica (canvis de les finestres de fusta
amb vidre senzill).
Pel que fa al 2019, les actuacions subvencionades són les següents:
Escola La Salut: instal·lació d’enllumenat led a les aules, vàlvules termoestàtiques als radiadors i substitució
de tancaments de finestres a les aules.
Llar d’Infants: substitució de tancaments de finestres a les aules, vàlvules
termoestàtiques als radiadors, instal·lació d’enllumenat led a les aules i
sensors d’il·luminació al vestíbul.

Equipaments esportius
A l’adequació a la normativa, millora
de les instal·lacions i eficiència energètica de l’antic camp de futbol, pistes
de tennis i els espais complementaris comuns, es dedicaran 46.182,44
euros el 2018 i 50.000 euros el 2019.

Aquestes quantitats es faran servir
per millores als vestuaris, magatzems
i elements exteriors; entre altres,
substitució dels fanals, adaptació dels
lavabos per complir amb els criteris
d’accessibilitat i millores d’impermeabilització a la instal·lació.

Elements patrimonials
La Diputació de Barcelona ha concedit subvencions per realitzar la consolidació estructural de l’edifici de
l’Ajuntament. S’hi dedicaran 50.000
euros l’any 2018 i 149.078 euros el
2019, per reparar la teulada i l’estructura superior de l’edifici.
Tots aquests ajuts formen part d’un
programa, valorat en un total de 30
milions d’euros, per ajudar als governs
locals a reformar, millorar i mantenir
els equipaments municipals. Aquest
pla, impulsat entre aquest 2018 i l’any
que ve, s’incorpora dins del Pla Xarxa
de Governs Locals de la corporació.

Es dedicaran 34.970 euros enguany i
38.520 el 2019 per a millores en eficiència energètica a la Llar d’Infants,
l’Escola La Salut i el centre obert Portes Obertes.
Les millores que es faran el 2018 seran:
Escola La Salut: equips de refrigeració a les aules P1, P2 i P3, antistandby
i automatització de la calefacció.
Llar d’Infants l’Abellerol: automatització de la calefacció.
Espai socioeducatiu Portes Obertes:
supressió de barreres arquitectòni-
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Notícies

AVANTPROJECTE DE TANCAMENT de la pista poliesportiva
Martí Gil, amb aportació de la Diputació
La Diputació de Barcelona ha atorgat Collbató la concessió dels recursos per a la
realització de l’avantprojecte del tancament lateral de la pista poliesportiva coberta
Martí Gil.

C

oncretament, la Diputació
realitza una aportació del
85% de l’import total dels
treballs; 14.399 euros i, la
resta, 2.541 euros, els aporta l’Ajuntament. L’import total de l’avantprojecte
és de 16.940 euros, IVA inclòs.

liesportiva i quantificar l’import total de
les obres. És un primer pas per donar
resposta a una reivindicació demandada
des del cobriment de la pista, l’any 2010.

Entre les millores que es volen fer a la
instal·lació, també està previst dotar-la
de vestuaris, per facilitar la pràctica esportiva.

En el plec de condicions, s’indicava que
l’Ajuntament havia de designar un interlocutor municipal per proporcionar
tota la informació per al desenvolupament de l’avantprojecte, que serà el regidor d’Esports, Jordi Riera.
Amb la realització de l’avantprojecte
es podran definir els treballs necessaris
per al tancament lateral de la pista po-

Visita institucional a l’empresa Effmilltec,
del polígon de Les Ginesteres

L

’alcalde de Collbató, Miquel
Solà, i la regidora de Promoció
Econòmica, Maria Teresa Casanovas, van visitar el 26 de març
l’empresa Effmilltec, del grup Proto-Tech
i amb factoria en el polígon industrial de
Les Ginesteres, a Collbató, acompanyats
de l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i la regidora de Promoció Econòmica d’aquesta
localitat, Mònica Torre-Marín, donat que
la seu de l’empresa és en Abrera.
Els responsables de l’empresa els van presentar les instal·lacions, dedicades al disseny, desenvolupament i fabricació de
prototips per a l’automoció, entre altres
sectors. A banda de conèixer els processos
industrials, la visita va permetre analitzar
les possibilitats de col·laboració entre els
dos municipis i l’empresa.
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Notícies

Reunió de coordinació per al desplegament
de la fibra òptica a Collbató
Collbató començarà a tenir cobertura de fibra òptica el mes de maig, un mes
més tard del calendari inicialment previst per Movistar.

S

egons van explicar el 12 d’abril
els representants de l’empresa
a la qual Movistar ha adjudicat
els treballs de desplegament de
la fibra òptica, Comfica Soluciones Integrales, en una reunió de coordinació
amb l’Ajuntament, la cobertura s’anirà
ampliant als diferents sectors de la població durant els mesos de maig, juny i
juliol amb la previsió de què tot Collbató disposi de cobertura de fibra òptica
abans del mes d’agost.
En el procés de petició de permisos s’ha
produït un retard a l’hora de rebre un
permís del Ministerio de Fomento per
instal·lar un tram del cable troncal que
ve d’Esparreguera a Collbató. Un cop
aconseguit el permís, aquest tram, de
1.500 metres, es farà al mateix temps
que la cobertura a l’interior del muni-

cipi, motiu pel qual no es preveuen més
retards.

entre operadores per evitar la duplicitat
d’instal·lacions.

Els representants de l’empresa adjudicatària van explicar a l’alcalde, Miquel
Solà, al regidor d’Acció Territorial,
Josep Estradé, i a tècnics municipals
que, per al desplegament de la fibra,
han dividit el municipi en 13 sectors.
El pla d’acció és anar donant cobertura
de fibra òptica progressivament als diferents sectors, en funció de la dificultat
per a la realització dels treballs.

En uns dies disposarem dels detalls
sobre els 13 sectors i les previsions de
cobertura per a cada un d’ells. De seguida que tinguem aquesta informació, la
publicarem als mitjans de comunicació
municipals.

Quan un sector disposi de cobertura, els
seus veïns podran contractar el servei
a Movistar. En cas de ser client d’una
altra operadora, caldrà comprovar si
aquesta ha arribat a un acord amb Movistar per fer servir la seva infraestructura i oferir el servei, un fet habitual

S’activa la càmera lectora de matrícules
del carrer Muntanya

D

esprés de les proves per
comprovar el seu funcionament i de deixar un
període suficient perquè
els veïns del Nucli Antic poguessin
facilitar les dades dels seus vehicles,
el 25 de març es va activar definitivament la càmera lectora de matrícules
al carrer Muntanya.
Aquest sistema controla que, diumenges al matí, l’accés al Nucli
Antic i al Pujolet sigui exclusiu per
als veïns de la zona, per facilitar la
seva mobilitat, pacificar el trànsit i
conservar l’entorn. La resta de veïns
que necessitin accedir puntualment
en diumenge al Nucli Antic poden
informar prèviament l’Ajuntament
mitjançant una instància. La volun-

tat d’aquesta mesura és dissuasiva,
per pacificar el trànsit a la zona, i no
recaptatòria, per això s’ha instal·lat
fa mesos un gran senyal que indica,
a l’alçada de l’oficina de Correus, la
situació de la càmera i la prohibició
de circular més enllà d’aquell punt.
El sistema de control per càmera va
néixer de les converses de l’Ajuntament amb l’associació de veïns de
la zona i és una de les propostes del
programa de govern municipal. A
banda de pacificar el trànsit, incrementa la seguretat, ja que pot detectar i donar avís automàticament
en cas que identifiqui una matrícula
d’un vehicle que sigui objecte de seguiment per les forces de seguretat.
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Productors de Collbató participen en el taller
per definir el Parc Rural del Montserrat
Productors de Collbató van participar, el 17 d’abril, en la primera jornada
dels tallers participatius, dedicada a Collbató, El Bruc i Castellolí, per tal
que els actors del territori defineixin com volen que sigui el Parc Rural del
Montserrat.

A

la reunió, a l’Ajuntament del
Bruc, organitzada per la Diputació de Barcelona, van assistir uns 50 participants; entre ells,
el regidor d’Acció Territorial, Mobilitat i Espais Naturals de l’Ajuntament de Collbató, Josep Estradé, i la
tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament, Patrícia Castro. L’objectiu
era definir, de manera participativa,
les funcions que es considera que ha
de realitzar el Parc Rural i les accions
a dur a terme per fer-les possibles.
La benvinguda la va donar el regidor
de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament del Bruc, Vicenç Moliner. La
tècnica representant de la Diputació
de Barcelona, Sònia Callao, va introduir la jornada destacant la implicació de la Diputació per col·laborar en
el disseny i funcionament del Parc
Rural de Montserrat, de manera que
doni resposta a les necessitats dels
habitants dels 16 pobles de l’entorn
de la muntanya que han impulsat la
seva creació.
A la sessió, els principals eixos i les
accions que es van proposar van ser
els següents:
1. F
 er marca. Crear la marca i la denominació d’origen Montserrat i
dissenyar un pla de promoció, comunicació i publicitat integral.

2. D
 inamitzar el territori. Mantenir
l’activitat agrària i ramadera i saber vendre els productes. Potenciar accions com els bans de terrers
per assegurar el futur d’aquestes
activitats, Fixar tarifes diferenciades d’aigua per a la pagesia i crear
una xarxa de botigues per comer-
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cialitzar els productes. Ordenar el
territori. Regular la fauna salvatge
per minimitzar la seva afectació a
l’activitat rural.
3. P
 otenciar el turisme. Aprofitar
el flux turístic de Montserrat i fer
guies turístiques del parc.
4. V
 ertebrar el territori. Dissenyar
un pla de comunicació integral per
a tots els ajuntaments, entitats i
agents de la zona.
5. Dotar de pressupost el Parc Rural.
Un cop finalitzar el taller, es va fer
un tast dels productes de la zona. S’hi
van poder degustar diferents tipus
d’oli, cervesa artesanal i embotits i

formatges, presentats pels seus productors.
El taller forma part d’una sèrie de
sessions que tenen lloc a diferents
poblacions de l’entorn del Parc Rural dins d’un procés participatiu per
definir, entre tots, el Parc Rural del
Montserrat. S’hi fan dues sessions
més, al Casal Cultural de Castellgalí
i a l’edifici de l’Escorxador d’Olesa de
Montserrat.
El Parc Rural és un projecte impulsat
per Collbató i 15 ajuntaments més
de l’entorn de Montserrat. El seu
objectiu és treballar conjuntament,
empreses i sector públic, pel futur
d’aquest espai rural, singular i d’extremada riquesa i valor.

Notícies

Un petit i històric ple
L’Ajuntament de Collbató va celebrar el 19 d’abril un petit però històric ple. Va ser
la primera vegada que una moció proposada per alumnes de l’escola La Salut,
la creació d’un espai per a la pràctica del paintball, era rebutjada pels mateixos
alumnes.

A

questa va ser l’anècdota del
ple que van celebrar els i
les alumnes de 3r de Primària de l’Escola La Salut,
una activitat que formava part de la
seva visita a l’Ajuntament i que va estar presidida per l’alcalde, Miquel Solà.
A l’inici de la jornada, els alumnes es
van distribuir en quatre grups per visitar les dependències municipals. Els
responsables i tècnics de les diferents
àrees van explicar les seves funcions
mentre se sorprenien davant les simpàtiques preguntes dels joves visitants

i donaven resposta als seus dubtes.
Un cop finalitzada la visita, tots els
alumnes es van aplegar a la Sala Portals per celebrar un ple presidit per l’alcalde, i així conèixer el funcionament
d’aquest òrgan de govern de l’ajuntament. Els participants van haver de defensar els arguments a favor i en contra de les propostes que presentaven.
Concretament, netejar les pintades, arreglar les rajoles de les voreres i crear
un espai per jugar al paintball a la zona
esportiva, al costat de la tirolina. Després d’argumentar aquestes propostes,
van ser sotmeses a votació, i va ser

quan es va produir la notícia: Les dues
primeres propostes van ser aprovades,
però la tercera no ho va aconseguir;
entre altres motius, per les dificultats
operatives que van posar en relleu i argumentar alguns dels assistents, com la
complexitat per a la neteja dels arbres
després de la pràctica del joc.
La jornada va ser una oportunitat
perquè els joves regidors i regidores
per un dia poguessin conèixer, en
persona, les dinàmiques de la institució que governa i administra el nostre
municipi.
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La llei de Protecció de Dades obliga
l’Ajuntament a demanar autorització de
cessió de dades en documents col·lectius
Des de l’1 de novembre, per cursar volants i certificats d’empadronament col·lectius, la
llei de Protecció de Dades obliga l’Ajuntament a disposar de l’autorització de cessió de
dades personals de tots els membres majors d’edat residents en un mateix domicili.

S

ense aquest consentiment exprés, només es podran emetre certificats on constaran
les dades de la persona que el
demana i un requadre on s’indica el
nombre de persones que conviuen
amb ella, però sense que hi figuri cap
dada personal.
En el cas de menors, són els seus pares
o tutors legals els qui han d’autoritzar
la cessió de dades i, un cop aquests siguin majors d’edat, hauran de ser ells
mateixos els qui ho autoritzin expressament.
Aquesta autorització de cessió de dades té caràcter permanent. En cas de
voler revocar-la, caldrà que els interessats s’adrecin novament a l’Ajuntament i sol·licitin aquesta revocació.

L’Oficina
d’Atenció
Ciutadana
(OAC), responsable de la gestió del
padró municipal d’habitants, informa
totes les persones que s’adrecen a les
dependències municipals sol·licitant
certificats o volants de convivència, de la necessitat d’obtenir l’autorització de totes
les persones majors d’edat
del mateix domicili.
L’imprès d’autorització es
facilita a l’OAC. També el
podeu trobar a la notícia de
la pàgina web municipal.
Des de finals de 2017 és
obligatori complir amb
la normativa derivada de
l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades. La implementació d’aquesta nova

El 26 de maig, vine a la Festa
d’Entitats!
El dissabte 26 de maig, a partir de les 17.30 hores, a la
plaça de l’Era, hi haurà un munt d’actes per conèixer les
entitats de Collbató.

H

i haurà tota una sèrie d’activitats programades, com balls de gegants,
masterclass de teatre, exhibicions i una zumbadance final de festa! Al
Casinet, a les 19.30 hores hi haurà la presentació del projecte de l’any,
que enguany serà per l’ONG Collbató per a la solidaritat. A més, al
migdia, també al Casinet, tindrà lloc el Festival de l’Escola de Música i moltes més
activitats que podràs consultar en el programa de la festa.
Reserva’t el dia! El 26 de maig descobreix tot allò que t’ofereixen les entitats de
Collbató!
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Llei ha estat progressiva i a partir
de febrer d’aquest any, ja s’ha d’aplicar necessàriament, d’acord amb les
instruccions rebudes dels gestors del
Padró.

Notícies

8è Campionat Escolar d’Atletisme de Collbató
El Club Atletisme Collbató i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament van
organitzar, divendres 20 d’abril, la 8a edició del Campionat Escolar
d’Atletisme de Collbató, al Camp de Futbol Municipal.

E

ls atletes més joves del municipi van demostrar les
seves capacitats en diverses proves en una festa per
promoure la pràctica esportiva des
dels primers anys de creixement.
El Campionat Escolar d’Atletisme és
una de les activitats organitzades pel
Club d’Atletisme de Collbató, entitat
que es va fundar el maig de 2012 per
fomentar la pràctica de l’atletisme a
totes les edats.
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Collbató acull una jornada per al
desenvolupament agrari

E

l Casal de Cultura de Collbató
va acollir el 10 d’abril la jornada
“Eines per a la gestió i desenvolupament dels espais agraris en el món
local”, per posar en comú experiències
reeixides per a la preservació i gestió
d’espais agraris en l’àmbit local, que
va comptar amb experts de l’Estat i
de França. La jornada, amb més de 70
participants, principalment tècnics i
gestors municipals, va estar organitzada per la Diputació de Barcelona.
La inauguració va comptar amb la salutació de l’alcalde de Collbató, Miquel
Solà, que va destacar, a la seva intervenció, la defensa de l’agricultura, ja
que “és un actiu estratègic per a Collbató, amb el cultiu de l’olivera com a
part consubstancial de la seva història”. A continuació, el vicepresident
primer i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras,
va presentar la jornada, insistint en la
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necessitat d’una visió, integral, holística, de les interrelacions entre espai
urbà i espai rural.
El matí es va dedicar a les ponències
per analitzar teòricament la situació i
futur de l’espai rural. Josep Montasell,
expert en agricultura periurbana i exdirector del Parc Agrari del Baix Llobregat, va fer una encesa defensa de
l’espai agrari, amb frases per provocar
la reflexió com “quan un municipi té
monuments a l’agricultura a les seves
rotondes, hi ha alguna cosa que falla”.
Amb una visió proactiva, Montasell
va definir l’espai agrari com “el marc
per anar cap a la utopia que volem
construir” i va proposar fer servir les
ordenances municipals com a eines de
gestió per protegir-lo i potenciar-lo.
La tarda es va dedicar a presentar models de gestió com el Pla Territorial
Agroforestal del País Basc, els espais

agraris a Menorca, l’espai agrari protegit El Rincón de Tenerife, el banc de
terres del Bierzo, així com els espais
test de l’Horta de Lleida i els espais test
agrícoles (RENETA) de França. També van tenir una presència destacada
el Parc Agrari del Baix Llobregat i el
reactivat Parc Rural del Montserrat.
La jornada també es va dedicar a l’anàlisi de la Llei d’espais agraris de Catalunya, que es troba encara pendent
d’aprovació, així com de tots els temes
que de forma transversal afecten també al món rural, com la planificació
urbanística, la promoció econòmica
o la gestió ambiental, amb la intenció
de reequilibrar el país, donar oportunitats a les persones que viuen als pobles i oferir eines als tècnics i gestors
dels ajuntaments per aprendre, aplicar
i millorar els models de gestió agrària
que han reeixit.

Notícies

 ETS EMPRENEDOR?
 T ENS UNA IDEA PER EMPRENDRE?
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica,
t’ajudem a aconseguir que el teu model de
negoci es faci real.

Contacta amb nosaltres!
Informa-te’n!

Ajuntament de Collbató
 Carrer Bonavista, 2
 Tel 93 777 01 00
 prospector@collbato.cat
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CONCERT DE TROMPETA I TECLATS A
L’ESGLÉSIA DE SANT CORNELI
Òscar Latorre, a la trompeta, i el Roger Santacana, als teclats,
van interpretar a l’Església de Sant Corneli peces de grans
compositors d’estils ben diferents, des d’una perspectiva jazzística. Sense limitacions estilístiques, i amb una interpretació personal de les peces, aquest concert de joves però experimentats intèrprets va ser tota una aventura sònica.

COLLBATÓ, PLATÓ DE FILMACIONS
El músic britànic Adam Giles Levy ha filmat el videoclip
d’una cançó del seu nou disc a Collbató. El compositor i
cantant va ser enregistrat cantant, amb el seu grup, davant
d’alguns dels llocs més emblemàtics del poble, com l’ermita
de la Salut i l’esplai de La Salut, amb la muntanya de Montserrat com a espectacular entorn.

LLEGIR I DESCOBRIR
Els nens i nenes de 6è de l’Escola La Salut van participar
en un Club de Lectura Especial, titulat “Projecte Lectura i
Entorn”, organitzat per la Biblioteca de Collbató i que vol
combinar i relacionar la lectura d’un llibre amb l’entorn,
mitjançant una excursió. El llibre llegit va ser Els rebels de
la cabanya, de David Nel·lo. L’alcalde de Collbató, Miquel
Solà, va participar com a convidat en l’activitat, donat que
un altre alcalde és un dels personatges importants del llibre
del David Nel·lo. Així mateix, per seguir relacionant lectura
i entorn, els estudiants van visitar una cabanya al bosc, a
prop de la biblioteca.
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75 PERSONES DE COLLBATÓ VAN
GAUDIR, AMB LA BIBLIOTECA, D’ÈDIP
REI AL ROMEA
La Biblioteca va portar a un grup d’usuaris a la funció de
l’obra Èdip de dissabte, 14 d’abril, al Teatre Romea, amb
condicions avantatjoses. Versió de l’obra de Sòfocles, aquest
muntatge d’Èdip rei es caracteritzava per l’espectacular escenografia, que va convertir el Romea en un teatre que cau
a trossos, amb suports metàl·lics que aguanten l’estructura,
teles polsegoses i una xarxa al sostre per protegir de possibles despreniments.
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L’ULL ABSTRACTE DE BERTA PIQUÉ
La pintora Berta Piqué va presentar el 9 d’abril les seves
obres, com a inauguració de l’exposició en el Casal de Cultura.

Drets Civils, Berta Piqué va explicar que li agrada crear art
abstracte perquè en les diferents interpretacions que pot
oferir troba l’emoció.
Un cop inaugurada la mostra, les persones assistents van
poder intercanviar punts de vista amb l’autora.

L’artista, de 24 anys, va explicar que els seus quadres abstractes compten amb una presència destacada: Els ulls.
Uns ulls que miren, vigilen i jutgen. Que interpel·len l’autora i també els espectadors de les seves obres, que poden
interpretar-los.
Davant d’una audiència que omplia la sala d’exposicions
del Casal, i amb l’assistència de la Liset Borràs, germana de
Meritxell Borràs, i impulsora de l’Associació Catalana pels

L’APLEC DE LA SALUT, UNA
CELEBRACIÓ DE LES TRADICIONS

de l’Escola Mansuet. La regidora de Cultura, M. Teresa
Casanovas, va anunciar que, a causa de l’èxit del sorteig,
l’any vinent es duplicarà el nombre de mones i de butlletes
de sorteig, que s’havien exhaurit de seguida.

Com dicta la tradició, Dilluns de Pasqua va tenir lloc
l’Aplec de la Salut, una celebració inserida dins dels actes
de Setmana Santa però que també forma part de la cultura
i usos de Collbató.
Els collbatonins i collbatonines van poder veure la processó de la Verge, de l’Església de Sant Corneli fins a l’Ermita de la Salut, on l’antic mossèn, Joaquim Lluís, i l’actual, Bernat Martorell, van oficiar la missa.
Després de saludar la Verge, a l’Àrea d’Esplai la Salut, la
Cobla Ciutat de Terrassa va posar música a la ballada de
sardanes. Per finalitzat els actes es va fer el sorteig de les
quatre mones de Pasqua, amb la col·laboració d’estudiants

LA PORTALS, UN ÈXIT SOTA LA PLUJA
L’edició d’enguany de La Portals serà recordada per les
dificultats que va comportar la gran quantitat de pluja que
va caure i que va convertir en fangars els camins que havien de travessar els ciclistes.
Tot i les inclemències meteorològiques, les ganes de fer
esport per part dels participants, la voluntat i compromís dels voluntaris i la capacitat dels organitzadors per
resoldre qüestions logístiques van convertir aquesta edició en tot un èxit. Es veia en les cares cansades, però de
satisfacció, dels participants i de tot l’equip organitzador.
L’abundant pluja de diumenge no va ser cap sorpresa, perquè també va estar a punt de protagonitzar la jornada de
dissabte, La Portals Solidària, que finalment va tenir lloc
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sota un cel amenaçador però que va respectar el desenvolupament de la pedalada.
El fang va tacar tothom de marró, però també va convertir aquesta edició en èpica, en una jornada que serà
recordada per tots els participants i de les que creen afició
de cara a anys vinents.
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Entitats
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ORGUE DE COLLBATÓ

Des de fa 40 anys, l’orgue com a epicentre
de la cultura musical a Collbató
La Comissió Pro Orgue de Collbató, el precedent de l’actual Associació d’Amics
de l’Orgue de Collbató, es va crear el 1978, ara fa 40 anys. Des de llavors, un
gran orgue neobarroc al bell mig del poble i més de 450 concerts evidencien la
voluntat de transmetre la passió per la cultura musical.

A

questa és la història de l’esforç d’un gran nombre de
persones que, durant aquestes quatre dècades, han fet
possible que la música sigui protagonista de la història de Collbató. Seguint
el fil d’una tradició gairebé centenària
de Collbató com a centre constructor
d’aquests impressionants instruments,
una grup d’amants de la música, entre
ells, Esteve Bartrolí orguener; Joaquim
Lluís, rector, i Gilberto Pérez, professor, es van preguntar el 1978 com era
possible que més de 100 orgues haguessin sortit des de Collbató a tot el
món i que Collbató encara no gaudís
d’aquest instrument. L’orgue no era
per ells un fi, sinó un mitjà per elevar
el nivell cultural del poble.
Poc després dels primers moviments,
el 17 d’octubre de 1981, es va constituir, en Assemblea General, l’actual
Associació d’Amics de l’Orgue. L’instrument, que presideix el presbiteri de
l’església de Sant Corneli, va tenir una
construcció laboriosa, que es va allargar per 7 anys, des de 1979 a 1986, en
funció de la disponibilitat de fons.
La construcció de l’instrument va ser
possible gràcies a la voluntat i esforç
dels orgueners Esteve Bartrolí, Rafel
Badia, Antoni Jiménez, Francesc Pérez
i Josep Giménez, sota la direcció de
Joan Capella i Federico Acitores, en
el taller de Gabriel Blancafort. Però,
finalment, l’orgue existeix gràcies a la
participació del poble de Collbató, juntament amb col·laboracions institucionals de l’Ajuntament i la Generalitat.
Podríem dir que va ser el fruit d’un
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micromecenatge, ara que la paraula es
fa servir tant.
L’orgue de Collbató és neobarroc, amb
1.545 tubs, agrupats en 23 registres
(sonoritats) i en tres cossos: orgue major, orgue positiu (el petit) i pedal (les
tecles que l’organista toca amb els peus,
que produeixen els sons amb un to més
baix). Cada cos té una representació de
les famílies musicals típiques de l’orgue
barroc; principal, flautes i trompeteria.
Com a curiositat, destacar la seva situació a l’església, presidint el presbiteri,
per evidenciar la importància que té a
la història de Collbató i fer visible l’intèrpret.
Entre algunes de les fites de la seva
història, el concert de Nadal del 19
de desembre de 1981, amb l’orgue, a
mig construir, que va comptar amb
l’actuació de l’Escolania de Montserrat, dirigida per Irineu Segarra, amb

un intermedi on l’orgue va ser el protagonista, de la mà de Pere Pagès; i la
inauguració, el 5 de juliol de 1986, amb
un concert a càrrec de l’organista Jordi
Figueras.
L’associació que compta amb més d’un
centenar de socis, ofereix un programa
anual d’uns 12 concerts, una xifra molt
elevada per a un poble de la mida de
Collbató, fet que demostra la implicació dels seus integrants. L’orgue, com si
fos un ésser viu, varia en el temps i pot
créixer. Potser d’ací a poc temps poden
haver-hi novetats en aquest sentit.
Vine a un concert, sempre amb accés
lliure amb aportació voluntària. I si
t’impressiona la força de l’instrument,
i la intensitat de la música que ofereix,
et pots plantejar col·laborar amb l’associació, per fer possible seguir gaudint
d’aquest instrument i de l’oferta musical que genera a la nostra població.
JUNTA DIRECTIVA

President: Gilberto Pérez

Vicepresidenta: Margarita
Lahoz
Tresorer: Raimon Giner

Vocals: Joan Castells, Josep
Gómez, Joan Carles Benavent,
Antoni Giménez, Ramon Milan.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ORGUE DE COLLBATÓ
Local social: Pl. Església, 4 · www.amicsdelorguecollbato.com

Grups Politics

A TOTS AQUELLS QUE CALLEU

PER UNA VIDA DIGNA

El passat 15 d’abril van ser molts els collbatonins i les collbatonines que
vàrem assistir a la manifestació per la Democràcia i la Convivència. Una
vegada més hem donat una resposta cívica a les mentides, als insults, a
les agressions i els abusos rebuts per l’Estat  i el seu braç executor disfressat de justícia.
A tots aquells que assumiu la violència amb naturalitat, us refugieu en
una pretesa legalitat o senzillament calleu per justificar la immundícia
que suposa l’aplicació del 155 o l’empresonament de demòcrates us preguntem, què més necessiteu per veure el retrocés de les llibertats individuals i col·lectives?
Hem assistit a la violència exercida per l’Estat contra els manifestants a
Múrcia, hem vist astorats com empresona a músics, com es manté a presó a vuit joves d’Altsasu i els demanen 375 de presó per terrorisme arran
d’una baralla, com es fan seguiments fora de les fronteres espanyoles de
forma il·legal, manifestants d’ultradreta exercint la violència al centre de
Barcelona... A vosaltres, què més necessiteu per entendre que aquesta no
és una lluita d’independentistes contra unionistes sinó la voluntat d’un
poble de votar, de viure en llibertat i de triar entre tots el nostre futur?
Tu que calles, tu que justifiques la violència o que n’ets còmplice amb el
teu silenci, pensa qui serà el següent. Els jubilats que demanen una pensió justa, els estudiants que reclamen una educació pública i de qualitat,
els immigrants, el teu veí, els teus familiars o tu mateix. Potser quant te’n
vulguis adonar ja serà massa tard.

El GIC volem donar aquest mes un especial reconeixement a la lluita
pels drets civils. Darrerament estem demostrant ser un poble actiu, ferm,
pacífic, i incansable.
Ho vam demostrar el passat 8 de març en què 6 milions de treballador@s
van secundar la vaga a Espanya per la lluita feminista.
A qui diu que ja no cal lluitar tant perquè hem avançat molt, li responem
que esperem que mai tingui de prop un dels casos de violència de gènere,
ni de discriminació, ni d’abús, ni… de molts altres casos de violació de
drets que les dones encara pateixen: 9 dones mortes per violència de gènere a Espanya el 2018. 99 dones mortes per homes el 2017. La mitjana
de diferència dels sous entre els homes i les dones és del 23%. El 100%
de les dones refugiades pateixen violència de gènere. Tot d’acord amb
dades oficials.
Ho hem tornat a demostrar aquest passat 15 d’abril en la manifestació a
la plaça Espanya en la que millers de persones van sortir al carrer d’una
forma festiva i pacífica per reivindicar la llibertat dels presos polítics i la
justícia en totes les violacions dels drets que estem patint, així com per
reclamar una democràcia ja!
Volem fer un especial reconeixement a tothom que en el nostre municipi està fent que aquesta lluita per la llibertat i els drets perquè no quedi en
l’oblit. Amb música, casserolades, esmorzars, dinars, caminades i curses
solidàries, banderes i diferents distintius que recorden que aquest poble
reclama llibertat i democràcia. Moltes gràcies a tot@s!!
Des del GIC sempre donarem suport a totes aquelles lluites socials i polítiques que vetllin per una vida digna per a tot@s.

HEM FET EL CIM

EL CASAL DE CULTURA

El dissabte 28 d’abril, Collbató va ser el punt de sortida de la pujada al
Cavall Bernat, el camí de pas de la cadena humana que va fer possible
que els retrats dels presos polítics i dels exiliats onegin ara sobre el cim
de la muntanya.
La integritat del sistema educatiu està en perill. Per això, dimarts 1 de
maig la gent va tornar a sortir al carrer per donar suport als docents de
l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca que viuen una persecució
per defensar el debat a les aules.
I així cada setmana; també els veïns i veïnes d’aquest poble manifesten,
d’una manera o una altra, el seu suport als presos polítics i el retorn dels
exiliats, sense defallir i sense amagar-se’n.
El nostre poble està compromès amb la defensa de les llibertats i els drets
civils. Són temps difícils, però no aturaran les nostres voluntats ni com
a país ni com a poble.
Des del PDeCAT de Collbató i des del grup parlamentari de JuntsxCat
sempre estarem al costat de les institucions i de l’escola catalana, que ens
ha unit i ens ha fet el poble que som avui en dia.
Voluntaris, veïns, entitats, companys que cada dia ens unim per arribar
més lluny, gràcies a tots per ser-hi sempre i a tota hora!

Llegim al Collbató Informa del mes de març que unes 10.000 persones
han assistit a les activitats realitzades, durant el 2017, tant al Casal com al
Casinet. Ens congratulem que un equipament com el Casal hagi revitalitzat la vida cultural del municipi.
El nostre poble té, des de fa molt de temps, un ric i variat teixit associatiu,
que creix dia a dia, i el nostre grup sempre va creure que aquest espai era
prioritari per cohesionar i dinamitzar la vida social de Collbató. Crèiem
que un espai com el Casal de Cultura era la baula que faltava, per això
vàrem apostar per tirar endavant aquest projecte tot i les dificultats econòmiques existents. El temps ens demostra que no anàvem equivocats,
i més, si tenim en compte que a l’anterior legislatura el grup municipal
de Convergència no hi apostava gaire. A aquest fet hi ha ajudat també la
creació de l’Escola de Música de Collbató. Un altre servei que, també en
el moment de la posada en marxa va tenir les reticències d’alguns dels
grups que avui governen Collbató.
Del Casinet, no cal ni dir-ho, és sabut per tothom, que es un espai molt
utilitzat, tant per la multitud d’entitats locals, com per les diverses àrees
del mateix ajuntament.
No podem oblidar tampoc que, el fet que el Casal de la gent gran estigui
ubicat al mateix edifici contribueix en gran mesura a l’afluència d’aquest
espai.
Com ja hem dit, ens alegra que el Casal, avui en dia, sigui un referent de
la vida social i cultural de Collbató.

Hem canviat Collbató i canviarem el rumb del país.
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Ensenyament

L’Escola Mansuet celebra el seu 10è aniversari
L’Escola Mansuet va inaugurar els actes de celebració del seu 10è aniversari amb
una trobada amb les famílies, que va comptar amb l’actuació de Ferran Palau.

L

’Escola va celebrar
els deu anys amb
una setmana plena
d’activitats, amb la
participació de l’equip docent, pares i mares i convidats externs. La presentació d’aquests actes va ser la
sorpresa per als assistents
a l’acte d’inauguració. Un
cartell mostrava tota l’oferta per dies, perquè tothom
pogués conèixer els horaris.

amb parlaments de la directora de l’escola, Loreto
Pérez; la inspectora d’Ensenyament al Baix Llobregat,
Dolors Gispert, i l’alcalde
de Collbató, Miquel Solà.

La inauguració va tenir un
vessant més institucional,

A continuació, la inspectora del Departament d’Ense-

La directora de l’escola va
resumir la trajectòria del
centre durant aquest primer decenni i va voler destacar la tasca del seu equip
humà.

nyament va definir l’Escola
Mansuet com “un projecte
innovador i amb un equip
humà compromès, dedicat
i amb una gran exigència
pedagògica”.
Finalment, Miquel Solà va
explicar la funció desenvolupada per l’escola com
a nexe d’unió entre els veïns i veïnes del poble, fonamental per l’establiment
de llaços entre les persones
que viuen a Collbató.

Un cop finalitzats els parlaments, el cantautor Ferran Palau va oferir un petit
concert, acompanyat de
guitarra. A continuació,
els pares, mares i l’equip
docent van poder conversar en un pati que s’havia
convertit, per a l’ocasió, en
una sala d’actes a l’aire lliure. Mentrestant, els més
menuts podien gaudir de
la seva pròpia festa, jugant
amb els inflables instal·lats
a l’escola.

