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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
Juny 2018

6 DIMECRES
Taller familiar de música: 

infants 18-36 mesos

Horari: 16.45 hores
Lloc: Llar d’Infants l’Abellerol
Taller familiar de música per a infants 
de 18 a 36 mesos
Taller de 3 sessions impartit per 
Eugènia Camats, mestra especialista 
en educació infantil i llicenciada per 
l’ESMUC.

7 DIJOUS
Curs de mecanografia 

a partir 8 anys

Horari: 17.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Curs de mecanografia de tres sessions 
(7, 14 i 21 de juny) per a infants a 
partir 8 anys.

8 DIVENDRES

La Biblioteca us porta al Liceu: 

“Manon Lescaut”

Horari: 20 hores
Lloc: Gran Teatre del Liceu 
(Barcelona)
La Biblioteca us porta al Gran Teatre 
del Liceu (Barcelona) a veure l’òpera 
“Manon Lescaut” de Giacomo Puccini. 
Informacions i reserves a b.collbato@
diba.cat o a la Biblioteca.

Concert de l’Escolania de 

Montserrat a les Coves

Horari: 20 hores
Lloc: Coves de Collbató
Concert benèfic a favor de l’ONG 
Collbató per a la Solidaritat.
ENTRADES EXHAURIDES!

9 DISSABTE
Ball mensual del Casal d’Avis

Horari: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
Ball mensual organitzat pel Casal 
d’Avis.

9 DISSABTE I 10 DIUMENGE
Exposició dels treballs dels cursos 

d’adults 2017-18

Horari: Dissabte, de 18 a 20.30 hores. 
Diumenge, de 10 a 14 hores
Lloc: Casinet

10 DIUMENGE
Trobada de puntaires

Horari: De 10 a 13.30 hores
Lloc: Jardins de Can Rogent

11 DILLUNS
Inici de la temporada de la Piscina 

Municipal

Oberta fins al 9 de setembre. Més 
informació a la pàgina 18 i a la web de 
l’Ajuntament, www.collbato.cat

14 DIJOUS
Club de Lectura amb Blanca Busquets

Horari: 19 hores
Lloc: Biblioteca

16 DISSABTE
Nit de l’Esport a Collbató

Horari: 19.30 hores
Lloc: Pista esportiva Martí Gil
Trobada anual de les entitats esportives de 
Collbató. Elecció del premi Esportbató 2018

Liceu a la Fresca 2018. Obra: Manon 

Lescaut (G.Puccini)

Lloc: Casinet
Horari: 22.00 hores
Retransmissió des del Gran Teatre del 
Liceu de l’òpera “Manon Lescaut” de G. 
Puccini en pantalla gegant al Casinet. 
Accés lliure.

23 DISSABTE
Flama del Canigó i Nit 

de Sant Joan 2018

Arribada de la Flama del Canigó 
a Collbató i encesa de la foguera. 
Recorregut de la Flama (20 hores). Encesa 
foguera (21 hores-Esplanada bombers). 
Sopar-ball (22 hores-Plaça de l’Era).
Lloc: 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) 

Emilia Rabadán
(Socialistes de 
Collbató)

Oriol Castells 
(Socialistes de 
Collbató)

El sopar al Casinet clou
la setmana de la Gent Gran

120 persones van partici-
par dissabte en el sopar al 
Casinet, que va ser la clo-
enda de les activitats de la 

Setmana de la Gent Gran. Du-
rant la setmana passada, Coll-

bató va oferir un gran nombre 
d’activitats per a les persones 
més grans de Collbató.

A l’acte es van lliurar els premis 
dels campionats de petanca i do-

minó, amb l’assistència de l’al-
calde, Miquel Solà, i del regidor 
d’Esports, Joventut i Gent Gran, 
Jordi Riera. Després del sopar, 
va arribar el moment del ball 
amb música en directe.
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La Festa de les Entitats 
mostra un Collbató ple d’activitat

Un gran nombre d’entitats 
van mostrar les seves pro-
postes entorn del Casinet i 
la plaça de l’Era. La Festa 

de les Entitats va presentar activitats 
programades, com exhibicions de 
ball, per part de l’Associació Esportiva 
Aeròbic-Ball D8N8; de taekwondo, 
per part l’Escola Taekwondo Collba-
tó; master class de teatre, per part de 
l’associació Botches, i una ballada fi-
nal de festa per part de Balla Collbató. 
A més, les entitats donaven a conèi-
xer les seves propostes als estands de 
la plaça de l’Era. 

Un cop finalitzades les activitats a 
l’exterior, a les 19.30 hores, al Ca-
sinet, l’equip de Govern, representat 
per l’alcalde, Miquel Solà; la regidora 
de Cultura, M. Teresa Casanovas, i 
el regidor d’Esports, Jordi Riera, van 
agrair a totes les associacions la seva 
participació i la seva feina, que fa de 
Collbató una de les viles amb més 
mobilització cultural i social. 

La Festa de les Entitats que va tenir lloc dissabte, 26 de maig, a la tarda va 
evidenciar que Collbató és una vila que bull d’entitats que ofereixen un gran ventall 
d’activitats en els àmbits cultural, educatiu, juvenil, esportiu, de benestar social i 
de veïns i veïnes.

4 |Collbató informa



A continuació va prendre la paraula, 
la Teresa Rius, directora de l’Insti-
tut de Collbató, que va valorar molt 
positivament el resultat del projecte 
“Aprenentatge per servei comunita-
ri”, en què el jovent de Collbató ha 
participat activament en les entitats 
del poble. Va animar tothom a donar 
continuïtat a la iniciativa, que ha estat 

tot un referent i que s’ha implantat en 
altres poblacions, i va convidar a les en-
titats que no han format part d’aquesta 
iniciativa a què hi participin. 

Miquel Xubet, representant de l’As-
sociació Collbató per a la Solidaritat, 
va ser l’encarregat d’explicar les acti-
vitats que realitza la seva entitat per 

portar cada estiu, a Collbató, a joves i nens 
bielorussos, afectats pel desastre nuclear 
de Txernòbil, que poden millorar la seva 
salut per l’estada a la nostra població. 

Un cop finalitzades les presentacions, 
tothom va poder compartir punts de 
vista mentre es refeia de la calor amb 
un pica-pica al Casinet.

Notícies
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Collbató mostra el seu rebuig
al projecte d’ampliació de l’A-2

Un gran nombre de perso-
nes de Collbató i, fins i tot 
d’El Bruc, van omplir l’11 
de maig a la tarda el Ca-

sinet per conèixer les repercussions 
del projecte d’ampliació de l’autovia 
A-2, al seu pas per Collbató, que està 
preparant el Ministerio de Fomento, i 
que afectarà en múltiples aspectes i a 
tota la població. L’equip de Govern es 
va declarar en contra i així ho van fer 
també les persones assistents.

L’alcalde, Miquel Solà; el primer 
tinent d’alcalde i regidor de Mobili-
tat, Josep Estradé, i la segona tinent 
d’alcalde, M. Teresa Casanovas, van 
presentar la informació de què dis-
posaven del tram al seu pas pel terme 
municipal de Collbató, integrat dins 
del projecte d’ampliació de l’autovia 
des d’Igualada a Martorell que està 
dissenyant el Ministerio de Fomento. 
El projecte contempla un canvi de tra-
çat per suavitzar la corba, l’ampliació 
del sentit Barcelona per tenir tres car-
rils i modificacions en els accessos a la 
població, que es reduiran i que dificul-
taran la mobilitat en les vies de servei. 

El canvi en el traçat i l’ampliació de 
la via poden comportar importants 
afectacions en les finques situades 
més a prop de l’A-2.

Miquel Solà va denunciar la “manca 
de transparència” del Ministerio de 
Fomento, que només ha facilitat un 
informe inicial de la memòria am-
biental que no presenta en detall el 
traçat de Collbató. L’alcalde també 

va explicar que l’organisme del Govern 
central no ha consultat en cap moment 
el territori i que no fan cas a les alterna-
tives que pot haver-hi a aquesta ampli-
ació, com el rescat dels peatges de l’au-
topista AP-2. “Davant aquest projecte 
decidit de manera unilateral, inneces-
sari i amb grans costos, tant d’inversió 
com d’afectació a les persones que hi vi-
uen, l’Ajuntament –va concloure Solà– 
està totalment en contra”.

Ampliació A-2
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Ampliació A-2

i Collbató. Els vehicles que vulguin 
anar a la benzinera es trobaran que 
hauran de travessar el municipi se-
guint la via de servei, sense possibi-
litat de reincorporar-se a l’A-2 fins a 
arribar al polígon de Les Ginesteres, 
que hauran de vorejar fins a trobar 
una rotonda que els permetrà accedir 
finalment a l’autovia.

Pel que fa a les edificacions, Estradé 
va indicar que, si s’aplica la llei de car-
reteres, que contempla una afectació 
de 50 metres a cada banda de la via, 
“el resultat pot ser dramàtic”. Tenint 
en compte que, als dos costats de la 
via, hi ha un teixit urbà ja consolidat, 
podria passar que s’accepti una afecta-
ció més estreta però, sigui quina sigui 
la decisió, a les zones afectades no es 
donaran llicències per fer cases noves 
i també es podrien denegar les llicèn-
cies per a la realització d’obres majors.
El tinent d’alcalde i regidor de Mo-
bilitat va oferir informació sobre les 
pantalles acústiques que es pretenen 

situar, que podrien ser uns murs de 
més de 4 metres d’alçada. Com el mu-
nicipi fa pujada en direcció a Mont-
serrat, va dir que, a una determinada 
distància, aquestes mesures serien in-
suficients. A més, va explicar que, tot 
i que a algunes zones podrien mitigar 
el soroll, “les zones més tranquil•les, 
com Nucli Antic, Hostal Vell i Eixam-
ple es podrien veure perjudicades per 
un increment del nivell sonor”.

Miquel Solà va voler deixar clar que 
aquesta reunió es duia a terme perquè 
“davant la manca de lleialtat instituci-
onal, l’Ajuntament ha de defensar els 
interessos dels veïns”. Solà va desta-
car que “la voluntat de l’Ajuntament 
és anar a màxims i aconseguir com-
plicitats amb altres ajuntaments i amb 
els veïns; no volem negociar si s’ha de 
fer una sortida més, sinó aconseguir 
que no s’aprovi el projecte”.

Respecte a les accions que es duran 
a terme a partir d’ara, Josep Estradé 
va explicar que “dilluns farem una 
consulta amb els serveis jurídics, per 
establir una estratègia; normalment 
aquests projectes es tomben per de-
fectes de forma”. El regidor també va 
incidir en la necessitat de buscar com-
plicitats a tots els nivells: “Donarem 
coneixement de la situació política-
ment, per crear tots els fronts units 
que calgui: polític, veïnal i associatiu”.
L’alcalde va destacar que, tot i que l’obra 
finalment no es faci pel seu cost, “si el 
projecte queda aprovat, les afectacions 
es produeixen, així que l’objectiu és 
que no s’aprovi”. Solà va anunciar que 
ja estan en contacte amb diputats del 
Congrés per “anar de la mà i fer força”. 
A partir d’ara, va dir, es preveu buscar 
assessorament jurídic i urbanístic per a 
dissenyar la millor estratègia possible. 
Per finalitzar, Solà es va comprometre 
a què l’Ajuntament seguirà informant 
puntualment als veïns de les novetats 
que es produeixin.

Adjuntem a la notícia dos croquis 
de l’autovia, elaborats internament a 
partir de la informació de què dispo-
sa l’Ajuntament: El primer mostra el 
nou traçat previst pel Ministerio de 
Fomento; el segon, la situació actual 
de l’A-2. En ambdós casos, en blau, 
l’autovia i, en vermell, la via de servei.

A continuació, Josep Estradé va en-
trar en detall de les afectacions que ja 
es coneixen, tenint en compte que la 
informació que ha rebut Collbató ha 
estat mínima i que encara poden ha-
ver-hi canvis en el projecte final.

Així, va explicar que, en sentit Lleida, 
hi haurà una gran rotonda en el late-
ral de l’A-2 a l’altura de Can Llates, 
per distribuir el trànsit de l’autovia 
a la població i també d’incorporació 
a l’A-2, que farà inviable la circula-
ció continuada per la via de servei. La 
sortida del Bonpreu desapareixerà i no 
es podrà accedir directament al túnel 
a Cap Dalmases des del lateral, perquè 
aquesta infraestructura quedarà massa a 
prop de l’A-2 i no es podrà traçar una 
corba d’accés al túnel. Els vehicles que 
vulguin accedir-hi hauran de dirigir-se 
a través dels carrers adjacents de la vila.

En sentit Barcelona, Estradé va ex-
plicar que l’accés a la via de servei 
se situarà 2 km abans, entre El Bruc 

Croquis del traçat de l’A-2 projectat per Fomento i situació actual de l’autovia. En blau, l’autovia. 
En vermell, la via de servei. Elaboració pròpia a partir de la informació de què disposa l’Ajuntament
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A l Les quatre alternatives al 
projecte de Fomento que 
el Consistori formula són: 
Soterrar l’autovia al seu pas 

per Collbató, construir una variant per 
evitar que l’autovia divideixi el poble, 
intervenir només en els punts crítics de 
sinistralitat, i traslladar el trànsit de mer-
caderies a l’AP-2 i l’AP-7.

L’Ajuntament proposa soterrar tot el 
traçat de l’autovia al seu pas per Collbató, 
atenent l’orografia natural del terreny, i 
respectant o millorant les connexions 
i els accessos existents. Entre els avan-
tatges d’aquesta proposta, destaca que 
milloraria la connexió social entre els 
habitants del municipi, eliminaria els 
impactes visuals, paisatgístics, acústics 
i contaminants, produiria la desafecció 
d’habitatges particulars, l’eliminació dels 
problemes de permeabilitat, la millora de 
la mobilitat urbana i la no afecció a les 
zones d’especial protecció. A la carta es 
destaca que aquesta actuació seria ben 
acceptada per la població en general.

La segona proposta és construir una va-
riant per evitar que l’A-2 continuï tra-
vessant i dividint la població. Aquesta 
actuació aconseguiria els mateixos avan-
tatges que la proposta anterior i soluci-
onaria la històrica divisió de la població 
des de la construcció de l’autovia: “Coll-
bató és probablement l’únic municipi 
del traçat de l’A-2 que queda dividit en 
dues parts pràcticament iguals; i ja l’any 
1990, quan es va construir, s’hauria 
d’haver optat per un traçat alternatiu, 
com a la resta de municipis afectats”.

L’Ajuntament adreça al Govern central 
una carta amb 4 alternatives a l’ampliació 

de l’A-2 a Collbató
L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, en representació de l’Ajuntament, ha adreçat 
una carta a la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en resposta a la consulta 
sobre l’avaluació de l’impacte ambiental de les reformes a l’autovia A-2 en el tram 
Igualada-Martorell. En la carta, proposa 4 alternatives a l’ampliació de l’A-2 al seu 
pas per Collbató, demana tota la documentació sobre el projecte i una reunió formal.

Les dues opcions restants són menys 
ambicioses però també tindrien re-
percussions positives en la disminució 
dels accidents: Intervenir únicament 
en els punts crítics de sinistralitat 
de l’autovia i fomentar el trasllat del 
trànsit de mercaderies a les autopistes 
AP-2 i AP-7, mitjançant la bonificació 
del peatge del pas de camions.

Respecte a traslladar el trànsit de mer-
caderies per disminuir la sinistralitat, 
l’Ajuntament explica que, per l’orografia 
del terreny, l’A-2 presenta importants 
pendents que generen un important risc 
de sinistralitat per als camions i els ve-
hicles pesants i que “el traçat molt prò-
xim de les actuals AP-2 i AP-7, les seves 
condicions de seguretat molt superiors, 
el seu ferm i calçades gairebé sense pen-
dents, fan d’especial interès promocionar 
i fomentar l’ús de l’AP-2 i l’AP-7 per al 
transport de mercaderies”.

107 PROPIETATS AFECTADES

En l’àmbit urbanístic, la carta explica 
que el projecte que està estudiant el Mi-
nisterio de Fomento tindria importants 
afectacions. I les concreta, segons la in-
formació de què disposa l’Ajuntament: 
“El resultat de la modificació en el traçat 
afecta una superfície estimada en 76.200 
metres quadrats. Com a afectació direc-
ta, l’enderrocament de tres habitatges i 
un restaurant. Afectats per la nova línia 
d’edificació, un total de 107 propietats: 
102 habitatges, 2 parcel•les d’equipa-
ment públic i 3 sols urbanitzables. En 
sentit Lleida, 21 habitatges i 1 sol urba-
nitzable. En sentit Barcelona, 81 habitat-

ges, 2 parcel•les d’equipament públic i 2 
sols urbanitzables”.

La carta conclou que “el posicionament 
del Consistori Municipal de Collbató és 
contrari al projecte remès pel que fa al 
tram que afecta el sòl urbà del municipi 
de Collbató, donat que resulta inviable 
implantar un carril addicional, seccio-
nant i fragmentant encara més la pobla-
ció i el seu nucli urbà”. A més, destaca 
altres impactes en els àmbits de mobili-
tat, hidrològic, de connectivitat biològica 
i ambiental, de contaminació acústica i 
impacte paisatgístic, de contaminació, 
tan lumínica com per immissió de partí-
cules productes de la combustió.

La carta recorda que “l’anàlisi d’alter-
natives en els projectes de grans in-
fraestructures viàries amb important 
impacte ambiental és obligat per així 
exigir-lo el conjunt de l’ordenament 
jurídic aplicable” i sol•licita de l’Admi-
nistració General de l’Estat “una relació 
col•laborativa respecte dels projectes 
que com a municipi ens afecten”. En 
aquest sentit, la carta sol•licita rebre la 
màxima informació relativa al projec-
te, amb còpia de tota la documentació 
tècnica que l’integra així com una reu-
nió per tractar sobre el projecte.

L’Ajuntament destaca la seva “disposi-
ció a col•laborar amb l’Administració 
General de l’Estat per establir, de mutu 
acord, una alternativa al projecte que 
garanteixi el respecte a tots els interes-
sos públics en conflicte, l’interès gene-
ral i els interessos locals de la població”.

Ampliació A-2
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Collbató, cada cop més autosuficient amb l’aigua

El 2017, Collbató s’ha abastit en 
un 41% d’aigua dels pous del 
municipi, més del doble que 
l’any anterior.

Collbató ha aconseguit més que du-
plicar en un any el percentatge d’aigua 
provinent dels pous del municipi que 
fa servir per abastir-se, fins a arribar al 
41% del total. L’any 2016, l’aigua dels 
pous va representar un 19% del total; 
mentre que, el 2015, només era el 14% 
del total. Amb aquesta clara tendència 
a l’alça, Collbató redueix la compra 
d’aigua i avança molt ràpidament cap 
a l’objectiu d’aconseguir l’autosuficièn-
cia hídrica.

Una de les prioritats de la municipa-
lització del servei d’abastament d’ai-
gua potable va ser la de disminuir la 
dependència en la compra d’aigua, 
aprofitant tot el possible els recursos 
propis. Collbató se subministra d’aigua 
a partir de dos recursos: La compra 
d’aigua potable a la companyia Aigües 
Ter Llobregat (ATLL) i l’aigua extreta 
dels pous que hi ha a diversos indrets 
del municipi. 

L’ABANDONAMENT DELS

RECURSOS PROPIS

Anys enrere, els recursos propis, és 
a dir, l’aigua subministrada a la xarxa 
pels pous del municipi, havien arribat 
al 67% del total subministrat. Això va 
ser l’any 2011. A partir d’aquí, els pous 
van ser progressivament abandonats 
per Sorea, que llavors gestionava el 
servei, de manera que quan, a inicis del 
2016, es va municipalitzar el servei, 
tan sols el 14% de l’aigua provenia de 
l’únic pou que restava en marxa, el pou 
de Can Feliu, però amb un rendiment 
molt per sota de les seves possibilitats. 
Pel que fa a la resta de pous, el segon 
pou de Can Feliu, els dos pous de Can 
Bertran, el de Torrefarrera i el de la 
pista esportiva eren fora de servei i, en 
alguns casos, desmantellats, per la qual 
cosa era impossible tornar-los a posar 
en servei de forma immediata. 

La compra d’aigua a ATLL va arribar 
doncs a representar el 88% del total, fet 
que, a banda de les qüestions mediam-
bientals que se’n deriven per transport 
i tractament de l’aigua, implica una 
forta despesa econòmica, de l’ordre del 

52% del cost total del servei. El recent 
fort increment de l’11,88% del preu de 
compra de l’aigua a ATLL i la reper-
cussió que això podria tenir en les ta-
rifes, fa encara més necessari actuar en 
aquesta direcció. Les diverses Associaci-
ons de Municipis de Catalunya a les que 
Collbató està adherit han presentat ja un 
recurs contra aquest increment.

ACCIONS PER RECUPERAR ELS 

POUS DEL MUNICIPI

La primera acció va ser posar en marxa 
el pou de Can Feliu les 24 hores del dia. 
Amb aquesta única actuació, l’any 2017 
ja s’ha passat del 12% de recursos propis 
aprofitats l’any 2014 al 41% el 2017. En-
guany es posaran en marxa els pous de 
Can Bertran, que poden aportar prop de 
120.000 m3 d’aigua a la xarxa. També és 
previst posar en marxa el pou de la pista 
esportiva, que s’utilitzaria per a la piscina 
municipal i rec de la gespa i zona verda 
adjacent. Pel que fa als pous del carrer 
Torrefarrera, a Can Dalmases, aviat es 
farà un aforament per conèixer el seu 
potencial. És possible també que es facin 
noves prospeccions. 

Amb aquestes actuacions s’espera arribar ja 
aquest any 2018 als nivells del 2011 i apro-
par-nos al 70% en recursos propis. Totes 
aquestes importants inversions compten 
amb una forta subvenció de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) de l’ordre de 
92.000 euros que l’Ajuntament ha aconse-
guit gràcies al projecte presentat.

En total es calcula que, aviat, Collbató 
podrà obtenir prop de 400.000 m3 amb 
recursos propis. I en pocs anys, la com-
binació de l’explotació dels pous i la re-
novació de trams sencers de xarxa, mal-
mesos amb fuites constants, pot portar 
que Collbató sigui 100% autosuficient, 
moment en el qual es podrà sol•licitar 
a l’ATLL una rebaixa substancial de la 
quota que paguem per estar connectats 
a la seva xarxa, quota que representa més 
del 50% del cost de l’aigua, amb la corres-
ponent repercussió en la tarifa.



Notícies

Collbató licitarà en les set-
manes vinents obres a la 
xarxa de subministrament 
d’aigua per 248.824,82 eu-

ros per renovar-la en carrers de di-
versos barris de la població que pre-
senten fuites continuades.

Una de les actuacions més destacades 
serà a Can Dalmases II: la renovació 
integral de la xarxa dels carrers Mar-
torell i Panadella, que gairebé cada 
dia presenten fuites i queixes dels 
veïns. Aquesta intervenció tindrà un 
import de 85.942,20 euros, finançada 
per GIACSA, amb inversió pròpia, 
segons el conveni que té amb l’Ajun-
tament de Collbató. Les continuades 
fuites als carrers Martorell i Panade-
lla són conseqüència de la instal•lació 
original, que es va realitzar fa uns 12 
anys, quan es va urbanitzar Can Dal-
mases II amb canonades defectuoses 
i que van ser recepcionades per l’em-
presa privada que llavors gestionava 
el subministrament d’aigua, Sorea.

Les altres actuacions previstes les 
setmanes vinents són la renovació i 

el mallat de la xarxa del carrer Àngel 
Guimerà i Mestre Millet, al Pla del 
Castell, (24.842,09 euros, finançats 
per GIACSA); la renovació de l’Av. 
Principal, entre carrer Pierola i carrer 
de Sentiu, al Pla del Castell (52.067,33 
euros); la renovació de carrer Ribes 
de Fresser, entre carrer de Sentiu i 
Arbós, al Pla del Castell (29.351,19 
euros); del carrer Menarguens, entre 
carrers Lleida i Mollerussa, al Bosc 
del Misser (21.139,75 euros); del 
carrer Colom, entre carrer Munta-
nya i Passeig Mansuet, al Nucli Antic 
(22.069,02 euros), i la renovació del 
carrer de les Parellades amb carrer 
Joan Vacarisses (13.413,23 euros), al 
Nucli Antic. Totes aquestes actuaci-
ons, quan no s’indica el contrari, es 
faran mitjançant el fons de reposició.

Els recursos per realitzar aquestes 
inversions en aigua, que afrontarà 
i licitarà GIACSA en les setmanes 
vinents, es faran amb el fons d’amor-
tització, el marge de tarifa i la inver-
sió pròpia de GIACSA.

Aquestes inversions se sumen a les 
ja realitzades i les que l’Ajuntament 
farà amb el romanent de tresoreria 
de l’any 2017 i que es destinaran als 
comptadors amb telelectura, pous 
i xarxa. En breu informarem dels 
trams de xarxa a substituir amb el ro-
manent de tresoreria

Pel que fa a la licitació dels compta-
dors amb telelectura, serà molt im-
portant per detectar fuites en temps 
real, i així evitar factures desme-
surades, i fraus en els comptadors. 
D’aquesta manera es millorarà molt 
el rendiment de la xarxa i l’equilibri 
econòmic, fet que pot acabar influint 
en una reducció de les tarifes.

Totes aquestes actuacions formen part 
d’un esforç continuat que es realitza du-
rant aquest mandat per millorar i posar 
al dia una xarxa d’aigua molt precària 
i que no havia rebut el manteniment 
adequat durant dècades.
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Inversions de 248.000 euros a Can Dalmases, Pla 
del Castell, Bosc del Misser i Nucli Antic per 

millorar la xarxa d’aigua
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Més de 3.500 persones uneixen Collbató 
amb el Cavall Bernat per reclamar l’alliberament 

dels presos i exiliats 

Notícies

Més de 3.500 persones van 
formar part, el dissabte, 28 
d’abril, de la cadena humana 

des de la plaça de l’Era de Collbató a 
l’agulla del Cavall Bernat, a Montser-
rat, per reclamar l’alliberament dels 
“presos i els exiliats polítics”.

A les deu del matí, un total de setze 
fotografies amb les cares dels polítics i 
líders d’associacions empresonats i els 
exiliats van sortir de la plaça de l’Era de 
Collbató per iniciar un recorregut de 
8 quilòmetres amb un desnivell posi-
tiu de 650 metres fins al cim del Cavall 
Bernat, a Montserrat.

Abans de començar la cadena humana, 
l’alcalde de Collbató, Miquel Solà, va 
destacar el “compromís” de Collbató 
en un acte molt emotiu que va comp-

tar amb els familiars d’alguns dels pre-
sos, com la dona de Joaquim Forn, Laura 
Masvidal. També es va llegir una carta 
elaborada pel ‘Govern a l’exili’ i una carta 
elaborada per Jordi Cuixart des de la pre-
só, així com tuits i missatges de suport.

Al voltant de dos quarts d’onze es va 
iniciar la cadena humana des de la pla-
ça de l’Era de Collbató. Els familiars 

dels presos van fer circular de mà en 
mà les setze fotografies. El punt final 
de la cadena humana va ser el cim del 
Cavall Bernat, un tram reservat per a 
bombers i escaladors de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 
L’agulla, que estava presidida per un 
gran llaç groc, va rebre les fotografies, 
que es van distribuir al cim de Mont-
serrat mitjançant una tirolina. 

Vols portar la Flama del Canigó?

Un any més s’obre el període 
d’inscripcions per als nens i 
nenes que vulguin participar 

dels relleus del recorregut de la Flama 
del Canigó pels carrers de Collbató el 
vespre del dissabte 23 de juny.

Les inscripcions es faran al Casal de 
Cultura, del 6 a l’11 de juny. L’horari és 
de dilluns a divendres (10a 14 hores i de 
16 a 20.30 hores) i dissabte 9 (de 10 a 14 
hores). Diumenge tancat. Poden ser re-
llevistes nens i nenes d’entre 4-12 anys 
(Relleus de 2-3 min. Places limitades). 

Els nens hauran d’anar acompanyats 
d’algun adult que se’n faci responsable.
 
La recollida de la samarreta i l’assignació del 
sector tindran lloc els dies 15 de juny (De 10 
a 14 i de 16 a 20.30 hores) i 16 de juny (De 
10 a 14 hores), al Casal de Cultura.
 
Els relleus de la Flama tenen el suport 
del Club d’Atletisme de Collbató que 
serà responsable del dispositiu. Els 
adults que vulguin fer de voluntaris per 
ajudar i acompanya als rellevistes poden 
adreçar-se també al Casal de Cultura.



Lliurats els premis del 9è Concurs d’Iniciatives 
Empresarials ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’

El Centre de Promoció Econòmica del Molí Fariner de Martorell va acollir el 
lliurament de premis del 9è Concurs d’Iniciatives Empresarials de la zona 
nord del Baix Llobregat. 

La cita va aplegar unes 150 perso-
nes, entre les quals hi havia re-
presentants de les 86 candidatu-

res que aspiraven a guanyar algun dels 
cinc guardons concedits. L’empresa 
martorellenca Innovae va rebre el pre-
mi en la categoria de millor empresa en 
el sector serveis.

El Concurs d’Iniciatives Empresarials 
forma part del projecte ‘Fem Xarxa, 
Fem Empresa’ i reconeix l’esforç em-
prenedor dels usuaris -comerciants, 
emprenedors, joves i estudiants- dels 
serveis d’atenció a emprenedors que hi 
ha al Baix Llobregat Nord. Els depar-
taments de promoció econòmica de 
Collbató, Martorell, Sant Andreu de la 
Barca, Olesa de Montserrat, Esparre-
guera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires 
i Castellví de Rosanes van integrar el 
jurat que ha hagut de decidir els gua-
nyadors de les 5 categories.

Els guanyadors
Amb 318 punts del jurat, Innovae va 
guanyar el premi a la millor empresa 
en creació de llocs de treball; el 7 i Tria 
(Sant Andreu de la Barca) es va impo-
sar com a millor empresa en creació 
de llocs de treball; el comerç Antònia 
(Abrera) va guanyar el premi a la millor 
empresa en el sector comerç; el Centro 
Canino Fercan (Abrera) es va endur el 
premi a la millor iniciativa empresarial 
promoguda per aturats de llarga durada 
i, a la categoria de millor idea jove de 
negoci, el guanyador ha estat INFLU-
EM, de l’IES el Castell d’Esparreguera. 
Cadascun dels guanyadors es va em-
portar un xec per valor de 3.000 euros.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollo-
sa, va destacar la importància del pro-
jecte ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’. “Ara 
fa quatre anys que el vam impulsar 

des dels ajuntaments del Montserratí 
per unir esforços i ajudar la gent que, 
a causa de la crisi, ha hagut de canviar 
la seva orientació professional”, va dir. 
Per Fonollosa, aquest fet “ha recuperat 
una idea d’abans, la de pensar un negoci 
i dur-lo a terme. Hem recuperat la força 
emprenedora que el país havia tingut i 
que és un dels seus principals actius”. 
No en va, va considerar, ”som un país 
emprenedor, en el que el 83% de les 
empreses són de menys de 15 treballa-
dors”. Finalment, va posar com a exem-
ple que “a Martorell fa anys que estem 
adherits al projecte Cultura Emprene-
dora a l’Escola que promou la Diputació 
de Barcelona, i apropem la manera de 
fer empresa a 4 escoles i 175 alumnes 
del municipi”.

El director del programa Catalunya 
Emprèn de la Generalitat de Catalu-
nya, Pere Condom, va lloar la valentia 
de premiats, finalistes i candidats als 
premis, com a persones que decideixen 
emprendre el seu propi projecte de ne-
goci. “Al principi és difícil, però els em-
prenedors són gent amb empenta i que, 
amb l’ajut dels tècnics, aconseguiran 

fer realitat els seus objectius de crear 
la seva pròpia empresa i lloc de treball 
o una estructura més gran que també 
doni feina a altra gent”, va dir.

El regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell, Lluís Amat, 
va destacar el pes del ‘Fem Xarxa, Fem 
Empresa’ com a eina en la qual “8 ajun-
taments treballem plegats, optimitzant 
recursos i esforços per servir al territo-
ri”. Ha enumerat les diferents activitats 
-presentacions, conferències, sessions 
de showroom financer, de networking 
multisectorial o de mentoring em-
presarial- que s’han fet els darrers me-
sos als municipis que en formen part. 
Alhora, va posar en valor l’emprene-
doria del futur: “Dels 86 candidats al 
concurs, 33 són projectes de gent jove”.

La periodista de Ràdio Martorell As-
sumpta Mera va presentar l’acte, ame-
nitzat pel professor de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Martorell Julià 
Borràs. Premiats i candidats van pujar 
a l’escenari per fer-se una fotografia de 
família, acompanyats d’alcaldes i regi-
dors dels vuit municipis.
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Notícies

El Club de Lectura va rebre 
l’escriptor Ramon Solsona, 
que va presentar Allò que va 
passar a Cardós, un llibre que 

explica un assassinat i les conseqüències 
de les grans obres hidroelèctriques du-
rant el franquisme. 

El divendres 4 de maig a les 19 hores 
l’escriptor Ramon Solsona va presentar 
al Club de Lectura de la Biblioteca de 
Collbató el seu llibre Allò que va passar 
a Cardós. En Ramon Solsona, escriptor 
i publicista que ha participat en progra-
mes de ràdio com El matí de Catalunya 
Ràdio, de la Mònica Terribas, i, com 
a guionista, en sèries de televisió com 
Estació d’enllaç i El cor de la ciutat, ha 
guanyat premis com el Prudenci Ber-
trana o el Premi Sant Jordi.

Ramon Solsona presenta 
Allò que va passar a Cardós

“Allò que va passar a Cardós” està situ-
ada en aquesta vall del Pirineu, on es 
desenvolupava un projecte gegantí que 
tenia per objectiu dotar d’energia elèc-
trica la ciutat de Barcelona i la seva àrea 

d’influència. La novel•la ens parla d’un 
assassinat i de les causes i conseqüències 
de les obres hidroelèctriques que varen 
transformar radicalment la vida d’aquells 
pobles tranquils.

Notícies

Acte de cloenda del programa 
Collbató Endavant!

Divendres, 27 d’abril, va 
tenir lloc al Casal de Cul-
tura l’acte de cloenda del 
programa Collbató En-

davant!, amb la participació d’alguns 
dels participants en el programa, que 
han fet càpsules formatives i sessions 
d’orientació laboral.

L’alcalde, Miquel Solà, va lliurar els di-
plomes i, en la seva intervenció, va posar 
de manifest la voluntat de l’Ajuntament i 
de la Regidoria de continuar desenvolu-
pant aquestes iniciatives a Collbató.

Collbató Endavant! és un programa 
integral d’orientació i inserció labo-
ral que s’ha realitzat amb l’objectiu de 
millorar l’ocupabilitat de les persones 
aturades que fan servir el Servei Local 
d’Ocupació de Collbató. El públic ob-
jectiu d’aquest programa són especial-

ment persones aturades de llarga du-
rada de més de 45 anys i joves menors 
de 29 anys que mostraven interès per 
reorientar-se laboralment i rebre for-
mació transversal per millorar la seva 
competitivitat en el mercat laboral. El 
programa ha tingut diferents actua-
cions directes individuals i/o grupals 

incloses en la línia d’orientació labo-
ral i de càpsules formatives.

Han participat un total de 15 persones, totes 
elles inscrites al Servei Local d’Ocupació i al 
SOC. Un dels participants al curs, i que tam-
bé ha participat en la línia d’orientació, ja 
ha trobat feina a Sant Andreu de la Barca.
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Notícies

“Bojos del bisturí”, 
de Teatre La Forja, al Casinet
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L’Associació Teatral La Forja va omplir de riures el Casinet amb el vodevil 
“Bojos del bisturí” 

Lobra, “Bojos del bisturí”, és 
una esbojarrada comèdia de 
Ray Cooney, un dels grans 
autors de la comèdia del 

West End de Londres. És un vode-
vil clàssic, una hilarant comèdia de 
portes que s’obren i es tanquen en el 
marc de la sala d’espera d’un hospi-
tal. Entre les històries que explica i 
fonamenten l’evolució de la comèdia, 
un prestigiós doctor que prepara la 
conferència més important de la seva 
vida, la seva esposa, un munt de per-
sonal de l’hospital, un agent de poli-
cia, i personatges inesperats.

L’absurd i les situacions surrealistes 
es van succeir sense treva, en les dues 
representacions a Collbató, dissabte, 
5 i diumenge 6 de maig.



Tractament de reforç
i manteniment de l’alzina gran

L’alzina centenària de Collbató fa 
anys que està debilitada i periò-
dicament es realitzen treballs de 
reforç i manteniment per pre-

servar aquest exemplar que forma part 
del patrimoni natural del municipi. El 
9 de maig es va dur a terme una des-
compactació del sòl on hi ha gran part 
de les seves arrels i s’han afegit soluci-
ons bioestimuladores i nutritives al sòl 
perquè l’arbre es pugui nodrir millor.

Per a aquest tractament, realitzat per 
l’empresa Moix, s’ha fet servir la màqui-
na Arbotor, que injecta al sòl aire, aigua 
i altres elements amb una elevada pres-
sió. D’aquesta manera es descompacten 

les capes on es concentren gran part de 
les seves arrels i s’aconsegueixen impor-
tants beneficis per a l’arbre. Físicament, 
es millora l’estructura del sòl, i, quími-
cament, s’incrementen la quantitat i 
qualitat dels nutrients i s’oxigena el sòl.
A banda d’aquestes actuacions, l’al-
zina també rep un tractament anti-

fongs. Aquest any s’ha detectat que ha 
disminuït el nombre de bolets a la seva 
escorça, fet que pot indicar que està 
responent positivament a aquests trac-
taments, que van ser aprovats en Junta 
de Govern per millorar l’estat general 
d’aquest arbre monumental, que és una 
de les fites naturals de Collbató.

Notícies
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L’humor de Woody Allen, amb Botches!

Dissabte 28 i diumenge 
29 d’abril, l’Associació 
Teatral Botches va pre-
sentar al Casinet “Va de 

Woody”. Dues comèdies en una, 
enllaçades per l’humor absurd i per 
l’adaptació del guió i la direcció, rea-
litzades per la companyia.

Converses amb la mort, entre els 
personatges de possibles obres... Les 
joves intèrprets van fer riure el pú-
blic amb els diàlegs esbojarrats, amb 
un ús molt creatiu de l’escenografia 
i amb moments d’interacció amb els 
espectadors. 

Notícies
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Les tres cooperatives CuEmE presenten 
els seus projectes a l’acte de cloenda

El Casinet de Collbató es va 
omplir el 23 de maig amb 
els joves que havien format 
part de les tres cooperatives 

de 5è de Primària de les escoles La Sa-
lut i Mansuet (5 Coves, Happy Planet i 
Esmaco) i dels pares i mares que no es 
volien perdre l’acte de cloenda del pro-
jecte CuEmE, que fomenta la creativitat 
i l’emprenedoria entre el jovent.

L’acte el van presentar l’alcalde de 
Collbató, Miquel Solà, i la regidora 
de Promoció Econòmica, M. Teresa 
Casanovas. A les seves intervencions, 
van destacar l’èxit de la iniciativa, que 
es feia per primer any a Collbató, fruit 
de la il•lusió, el compromís i la respon-
sabilitat de tots els participants, tant els 
alumnes com els tutors.

Els representants de les tres coopera-
tives van presentar públicament com 
havien creat la seva cooperativa, com 
es van estructurar i decidir els produc-
tes que posarien a la venda en el mercat 
municipal, el procés de producció i el 
resultat final. Tot i que el dia de ven-
da van haver de resistir la pluja, tant 
present aquesta primavera a Collbató, 
finalment les cooperatives van exhau-
rir tota la producció i compartiran els 
guanys amb les tres ONGs que van triar.

Els organitzadors també van voler retre 
homenatge a l’esforç dels tutors dels di-
ferents grups, ja que, sense la seva im-
plicació, el projecte no hauria estat pos-
sible. Com a resultat de l’èxit d’aquesta 
primera edició, ja s’està preparant el 
projecte CuEmE del futur curs escolar.
Però, mentrestant, i per celebrar l’èxit, 
tots els assistents van compartir un pi-
ca-pica a la terrassa del Casinet per aco-
miadar el projecte fins a l’any vinent i 
comentar les seves experiències.



Breus
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La Trobada Gegantera de Collbató
venç la pluja

L a trobada estava prevista 
per a les 17.30 hores, però 
la continuada pluja va pro-
vocar un canvi de plans. El 

Casinet va oferir el necessari aixo-
pluc, i les colles assistents van gaudir 
d’una tarda de companyerisme men-
tre compartien sopar. 

Finalment, i un cop va deixar de 
ploure, les colles van sortir a la plaça 
de l’Era per celebrar la trobada amb 
el tradicional ball de gegants. Els 
gegants collbatonins, la Marta i el 
Mansuet, van ballar, finalment, i es 
van imposar als elements. 

La pluja ve evitar la cercavila de la 33a Trobada Gegantera de Collbató però no va 
aconseguir frenar el ball de gegants que va cloure la trobada, a la Plaça de l’Era. 

La temporada de bany de la piscina municipal 
comença l’11 de juny i finalitza el 9 de setembre. 

L’11 de juny obre la piscina!

A partir de l’11 de juny, es podran adquirir els abo-
naments a la piscina de Collbató. Per fer el tràmit, 
haureu de portar el DNI del titular i una fotografia 
de carnet. Hi ha bonificacions en els abonaments 

per estar a l’atur, ser família monoparental, per famílies amb 
necessitats socioeconòmiques (després de la valoració per part 
dels Serveis Socials) i per persones amb discapacitat del 33% 
o més. 

Podreu trobar totes les modalitats d’abonaments i els cursets de 
natació i Aquagym a la pàgina web de l’Ajuntament.

També gaudireu d’una zona de pícnic dins del recinte de la piscina. 
A refrescar-se!

Notícies
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Breus

CONCERT DEL PIANISTA
NIELS KNUDSEN

TASTAR LA PROXIMITAT

NOVA SENYALITZACIÓ DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE LES GINESTERES

Breus

13 olis de producció local posats a prova amb un tast a 
cegues per triar l’oli guanyador. 50 persones que van tas-
tar les 13 propostes i les van puntuar. El primer tast d’olis 
de productors locals va tenir lloc el 29 d’abril, organitzat 
per l’Associació Art i Tradició, amb la col•laboració de 
l’Ajuntament de Collbató. Finalment, els resultats van 
proclamar Joan Blanco com a guanyador. El segon lloc va 
ser per Antonio Calvache i la tercera posició es va com-
partir entre Eulàlia Pons i Iván Fernández. Va ser una 
ocasió per gaudir, a l’entorn suggeridor d’El Molí de l’Oli, 
de productes de proximitat mentre es compartia conversa 
amb visitants i turistes, protegits de la forta pluja que es 
precipitava sobre Collbató.

El polígon industrial de Les Ginesteres disposa de nova senya-
lització: senyals verticals, tòtem de benvinguda amb ubicació de 
les empreses i senyalització dels aparcaments, entre altres. Amb 
aquesta senyalització es facilita la localització de les empreses 
ubicades al polígon i s’amplia la informació per fer més fàcil i 
segur el trànsit rodat a la zona.

El 13 de maig, el jove pianista Niels Knudsen va oferir un gran recital a l’es-
glésia de Sant Corneli. Les velles parets de l’església foren la cambra de resso-
nància ideal per a la bellesa i la sensibilitat de les obres de Beethoven, Debussy 
i Bach. El concert formava part de la programació de l’Associació Amics de 
l’Orgue de Collbató.
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La Colla de Diables Salnitrats ha portat els tradicionals correfocs a una nova 
dimensió. La creació de tota una mitologia arrelada a Collbató dota els seus 
correfocs d’una càrrega de representació i significació totalment innovadora.

CREANT LLEGENDES AMB FOC
COLLA DE DIABLES SALNITRATS

Entitats

El Marmotot, el Pastor, els ratpe-
nats, la Bèstia, els monjos... Tot 
un seguit de personatges, arrelats 
a la vila de Collbató i que protago-

nitzen els correfocs de la Colla de Diables 
Salnitrats fan d’aquesta colla un referent en 
l’actualització de les colles de diables, sense 
perdre el respecte cap a la tradició.

Creats el maig del 2015, en els pocs anys 
d’existència ja han mostrat les seves capacitats 
en les Salnitrades, correfocs com els que van 
fer a les Festes Majors de 2016 i 2017 i que 
fusionen la tradicional cercavila de foc amb 
moments d’interpretació teatral. 

També han creat el Seguici del Pastor, 
una cercavila on els establiments col•la-
boradors de Collbató ofereixen un tast 
(tapa+beguda) a preus populars a aquells 
que acompanyen el seguici i que també 
integra la mateixa llegenda del Marmo-
tot, ja que el Pastor que el protagonitza 
és qui va avisar Collbató de l’arribada del 
Marmotot, va liderar la lluita del poble 
contra ell i va morir en l’enfrontament.

Nascuts de la passió d’una colla d’amics 
per les colles de diables, els Salnitrats ja 
compten amb una trentena de partici-
pades i tenen reservades sorpreses molt 
importants per als mesos vinents.
Si vols viure l’emoció de dominar el foc i 
convertir Collbató en l’escenari de l’eter-
na lluita entre el Bé i el Mal, no t’ho pen-
sis i contacta’ls. Mai hi ha prou Salnitrats 
per fer fora el Marmotot!

JUNTA DIRECTIVA

President: Xavier Latorre  
Secretària: Anna Calabuig  
Tresorera: Meri Calabuig  
Vocals: Marc Mesa, Marc Ureña, Joan Porta 
Portaveu: Ferran Tuñón

COLLA DE DIABLES SALNITRATS DE COLLBATÓ

https://www.facebook.com/Salnitrats/

@salnitratscollbato

@salnitrats

Correu-e: salnitratscollbato@gmail.com
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UN POBLE QUE CAMINA ÉS UN POBLE QUE AVANÇA
Un poble que camina endavant és un poble que avança. Un poble amb 
mirada llarga i amb un projecte clar és aquell que vol avançar per a mi-
llorar. Volem seguir cobrint les necessitats dels veïns, millorar amb el 
que fem i vetllar perquè les prestacions i els serveis ajudin a tothom. Des 
de la nostra posició al govern municipal treballem i seguirem treballant 
per fer de Collbató un poble que avanci cap a un futur sostenible, acolli-
dor, facilitador, amb serveis i equipaments adients per fer que totes les 
famílies en puguin gaudir, i fer que se sentin part del projecte de manera 
àmplia i transversal.

Parlem amb la gent per marcar-nos els objectius i les prioritats. Estem a 
disposició de la gent per escoltar i transformar. Tenim davant uns reptes 
importants, alguns molt complexos, però que seran els que marcaran 
el model de poble que tots desitgem, i que des del nostre compromís, 
valorem amb consciència i serietat.

Nosaltres apostem per un poble que camina endavant, un poble que 
avança i un país que no s’atura.

Aquest és el poble que volem

RESPOSTA DEL NOSTRE REGIDOR AL SR. MILLO: 
Com a regidor de l’Ajuntament em sento interpel•lat per la carta en què 
ens insta a “impedir l’ocupació” de l’espai públic amb “símbols de caràcter 
partidista”, ja que a parer seu comporta una “ruptura de la convivència”.

Sense entrar en si això d’”impedir” no seria una clara ingerència en la 
llibertat d’expressió dels veïns i aprofitant el seu interès en la “convivèn-
cia”, estic convençut que intercedirà davant el Govern de Madrid per 
evitar l’atemptat més greu que es pot produir contra la cohesió veïnal 
al municipi. Em refereixo al projecte d’ampliació de l’A-2 que ja ara di-
videix el poble en dues meitats i que acabarà per fraccionar-lo irreversi-
blement. Hi haurà veïns que per visitar els seus familiars a tan sols 50 m 
de distància, o nens per anar a escola, hauran de recórrer llargs trajectes 
impossibles per a determinades edats, respirant fums nocius i sota un 
soroll insuportable només mitigable mitjançant muralles de formigó, 
acabant així amb un dels millors valors del nostre municipi: el paisatge.

Aquest projecte separa famílies, allunya amics, impossibilita la convivència i 
trastorna la vida. I en res millora, com pretén, la seguretat viària, ja que el tú-
nel del Bruc seguirà on és i Abrera també, 500 metres més avall. Així doncs, 
en pro de la “convivència” que tant ens reclama, li proposo que soterri una 
autovia que mai hauria d’haver transcorregut per on ho va fer.

Ah!, em diuen que els símbols grocs que tant “enfronten” deixaran d’exis-
tir el dia que els ostatges tornin a casa lliures i sense càrrecs. Aquell dia i 
sense renunciar a res, tots seguirem sent tant amics com sempre.

MOTIUS PER A LA CRÍTICA
Cada mes de maig comencem al poble amb festa gran de l’esport; en con-
cret: La Cursa de l’Alba, mítica, poc podem dir de més; no podem deixar 
de felicitar com sempre als organitzadors i als voluntaris però aquest any 
hem d’afegir una persona, el guanyador absolut, “recordman” de la pro-
va, veí del poble de fa mesos, perquè un cop acabada i ben guanyada, va 
tornar a fer-la sencera, estirar cames i agrair als voluntaris la seva feina. 
Andreu Simon, felicitats com a esportista però sobretot per aquests va-
lors. També felicitar a la guanyadora femenina, la Sheila Avilès i sobretot 
a la segona; veïna del poble, la junior Marta Llagostera.

El grup Socialistes de Collbató volem ser crítics amb el govern local per 
diverses raons; deixadesa absoluta de la neteja en els carrers, les entitats 
cada cop tenen menys afluència al municipi (el Carnaval molt poca par-
ticipació; Fira Entitats només hi havia els familiars; al juny no es farà el 
tradicional sopar de l’Esport, i el que pot venir ... ).

Ara s’aprova definitivament la cessió de les antigues escoles per poder fer 
el desitjat CAP. Totalment d’acord sí; però volem remarcar que ja fa 10 
anys que estàvem en aquesta situació amb l’alcaldessa Josefina Martínez 
i que nosaltres ja teníem fixat aquest lloc (però entre el deute gegant i la 
crisi, pactes de govern i oposició crítica amb tot) ara a tots els hi sem-
bla bé. I corrents, que si no no podrem inaugurar abans de les eleccions 
vinents el maig de 2019.

I què hem de dir al poble, respecte a les obres d’ampliació de l’autovia A-2; 
que ja ho tenen tot fet amb un suposat soterrament... ens ho expliquen?

SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’A-2
 
Fa uns dies l’equip de govern municipal va explicar en un acte públic al 
Casinet, en un gest de transparència que agraïm, les intencions que té el 
Ministerio de Fomento d’ampliar l’autovia A-2 al seu pas per Collbató.
Tot i que compartim que és necessari fer front a l’alta sinistralitat del 
tram comprés entre Igualada i Martorell, entenem que la solució que 
estan plantejant no és gens positiva pel nostre municipi.
Collbató deu ser una de les poques localitats en què l’A-2 divideix per la 
meitat, des de la seva construcció patim contaminació acústica i ambi-
ental, i les molèsties de viure a tocar a una de les vies de circulació més 
transitades del país.
Amb la proposta que volen dur a terme ens eliminen entrades i sorti-
des, ens afecten més d’un centenar de parcel•les urbanes, ens col•loquen 
murs de 4 metres d’alçada per minorar l’impacte del soroll, ens alteren la 
mobilitat interna del poble, ... tot són greuges.
Compartim la preocupació de l’equip de govern pel fet que no s’hagin 
plantejat alternatives, com una variant o el soterrament de l’A-2 per 
Collbató, o desviar el trànsit de camions cap a l’AP-2 i l’AP-7 amb boni-
ficacions als peatges (per no dir que els eliminin), o actuar en els punts 
més conflictius.
Ens preocupa la manca d’informació, de transparència, de respecte insti-
tucional per part del Govern de l’Estat cap als ajuntaments afectats.
Per això ERC ens oposem, perquè en lloc d’una oportunitat per millorar 
la vida dels veïns de Collbató aquesta proposta suposa un agreujament 
dels problemes que ja patim.
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31a Cursa de l’Alba

Andreu SimOn i Sheila Avilés trenquen rècords
a la 31a Cursa de l’Alba

L
a Cursa de l’Alba i 
la Marató de Mont-
serrat han tornat a 
demostrar aquest 

any que són dues proves 
que compten amb una gran 
participació de corredors 
de nivell. Els guanyadors 
de la prova, Andreu Simon 
i Sheila Avilés, han marcat 
els rècords en l’actual traçat.

A les 8 en punt gairebé 300 
atletes sortien del centre 
del poble per recórrer la 
distància marató, 42km i 
més de 2.500 metres de des-
nivell positiu acumulat els 
esperaven. Jonatan Mora, 
de Inverse Trail Team, es 
va col•locar líder de la pro-
va, seguit d’Adrià Jiménez i 
Carles Bartina. En catego-
ria femenina Ester Casa-
juana, Anna Carné i Aida 
Pérez avançaven molt jun-
tes entre elles en el pas per 
Sant Jeroni (1.236m)

Cap a les 9 del matí arren-
cava la mítica Cursa de l’Al-
ba en la seva 31a edició. Els 
dos nois de l’Inverse, An-
dreu Simon i Jordi Vallès, 
pujaven cap a les Coves de 
Collbató, separats lleuge-
rament dels seus persegui-
dors. En un estat de for-
ma excepcional, Andreu 
Simon s’anava destacant 
quilòmetre a quilòmetre. 
Després d’una ràpida bai-
xada, l’actual líder del Gran 
Premi Tortuga Copa d’Es-
panya de curses per mun-
tanya en línia FEDME, 
Simon arribava a la meta 
de Collbató amb un temps 
de 1:56:30 establint així un 
nou rècord de l’actual cir-
cuit de 24 km. El podi el 
completaven Jordi Vallès, 

amb 2:02:33, i Jordi Rial, 
amb 2:06:09. En les dones, 
Sheila Avilés liderava la 
cursa en tot moment. Fi-
nalment la corredora del 
Buff Pro Team, que venia 
de guanyar el Campionat 
d’Espanya de Trail el dia 
anterior a Penyagolosa, 
feia un brillant 02:17:05, 
el millor registre històric 
en categoria femenina. La 
corredora local Marta Lla-
gostera entrava en segona 
posició, amb un temps de 
2:35:22, i el pòdium femení 
el completava Gemma Ca-
dafalch, amb 2:37:00.

A la marató, Jonatan Mora 
es distanciava dels seus per-
seguidors i es feia amb la 
victòria de la prova arribant 
a Collbató en 4:09:15; el basc 
Iker Echevarria entrava en 
segona posició a una mica 
més de 5 minuts de Mora. 
Adrià Jiménez es feia amb la 
tercera plaça, amb 4:19:52. 
La cursa femenina seguia 
molt emocionant fins que 
l’Ester Casajuana ha impo-
sat un fort ritme que li ha 
servit per guanyar la prova 
amb 4:51:31. En segona pla-
ça entrava Anna Carné, amb 
4:57:04, i tercera era Aida 
Pérez, amb 5:05:31. 


