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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
Juliol 2018

5 DIJOUS
Cinema de Camí a l’institut: 

“El ladrón del rayo”

Primer passi, hora d’inici: 16.30 hores
Segon passi, hora d’inici: 18.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Projecció gratuïta de la pel·lícula “El 
ladrón del rayo”, inclosa al dossier de 
transició de primària a secundària dels 
alumnes de les escoles locals.

6 DIVENDRES
Festa fi curs Llar d’Infants 

Abellerol

Festa adreçada a les famílies de la llar 
d’infants municipal per acomiadar el 
curs 2017-18.
Hora: 16
Lloc: Casal de Cultura

6 DIVENDRES
La Biblioteca va al Grec 2018: 

Cuculand Souvenir

Cuculand Souvenir ens convida a 
reflexionar sobre com hem deixat 
de fer servir la tecnologia per passar 
a viure-la i com projectem el futur 
mentre construïm el passat.
Hora: 22
Lloc: Teatre Grec

7 DISSABTE
Sopar de les Teulades

Tradicional sopar de les teulades, 
organitzat per la parròquia. (Venda de 
tiquets a la parròquia).
Hora: 2 hores
Lloc: Pl. de l’Era

12 DIJOUS
Cinema camí a l’insti: 

“Descubriendo nunca jamás”

Primer passi, hora d’inici: 11.30 hores
Segon passi, hora d’inici: 18.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Projecció gratuïta d’aquesta pel·lícula 
inclosa al dossier de transició de 
primària a secundària dels alumnes de 
les escoles locals.

14 DISSABTE
Ball mensual del Casal d’Avis

Ball mensual del Casal de la Gent 
Gran. Música en directe i bona 
companyia!
Hora: 16.30 hores
Lloc: Casal de Cultura

15 DIUMENGE
Piano i Violí. 

Neus Sánchez i Cristina Parés

Hora: 19 hores
Lloc: Parròquia Sant Corneli
Concert dins el cicle d’estiu dels 
amics de l’Orgue.
Autors: Beethoven, Rakhmàninov, 
Toldrà.

20 DIVENDRES, 21 DISSABTE 
i 22 DIUMENGE
Mostra Inspira Montserrat 2018

Inspira Montserrat és una mostra 
que ofereix experiències amb 
teràpies naturals: Moviment, Salut, 
Benestar, Respiració, Alimentació. 
Un cap de setmana amb activitats 
gratuïtes i en diferents espais de 
Collbató, a la mateixa natura o 
en espais interiors. Consulteu 
programa a  http://www.
inspiramontserrat.cat. 
Lloc: Diferents espais de Collbató

21 DISSABTE i 22 DIUMENGE
Festival GONG 

de noves sonoritats

Festival de noves sonoritats al peu 
de Montserrat. Consulteu programa 
i venda d’entrades a www.gong.cat.
Lloc: Coves de Montserrat

DEl 19 DE JUNY AL 15 DE JULIOL
EXPOSICIÓ: “La recepta 

de la felicitat”

Projecte dels alumnes de 1r d’ESO. 
Elaboració, per part dels alumnes, 
de llibres de receptes que uneixen la 
dieta sana i la cuina del món.
Lloc: Casal de Cultura



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)

Inauguració de la Plaça de l’U d’Octubre

El barri de la Font del 
Còdol a Collbató va 
inaugurar el 26 de 
maig la plaça de l’U 

d’Octubre, en memòria de la 
jornada de votació d’aquell dia. 

Prèviament s’havia celebrat una 
arrossada popular de suport als 
presos polítics, amb la presència 
de l’exconsellera Meritxell Bor-
ràs; de Francesc Ribera, regidor 
de Governació de Berga i cantant 

de Brams i de Mesclat, i de Josep 
Costa, vicepresident primer de 
la Mesa del Parlament de Cata-
lunya, així com de familiars dels 
presos polítics i altres personali-
tats que s’hi van voler sumar.
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Ple Municipal: Impuls al Centre de Salut i 
ampliació de l’equip docent de la llar d’infants

També va aprovar la incorporació 
d’una nova plaça de mestre a 
la llar d’infants L’Abellerol per 

donar resposta a l’increment de neces-
sitats del centre.

En l’inici del ple, es va votar incloure 
per urgència la modificació de la plan-
tilla de l’Ajuntament per incrementar 
en una plaça de mestre els efectius de la 
llar d’infants. Un cop aprovada la seva 
inclusió, es va seguir l’Ordre del Dia.
Com a primer punt, hi havia l’apro-
vació de l’acta de la sessió ordinària 
del ple celebrada el 19 de març. Va ser 
aprovada amb el vot en contra del re-
gidor Jordi Serra, que va mostrar el seu 
desacord per ser definit com a regidor no 
adscrit. La resta del ple va votar a favor.

A continuació, l’alcalde, Miquel Solà, 
va donar compte dels acords emesos 
per la Junta de Govern Local; entre 
ells, la signatura d’un conveni amb la 
Fundació AGI, per a l’atenció i acolli-
ment d’urgència de dones víctimes de 
violència masclista i de les seves filles i 
fills, i la contractació d’una tècnica au-
xiliar de Promoció Econòmica.

També es va donar compte del nome-
nament del jutge de pau titular. El re-
gidor Jordi Serra va indicar que voldria 
que a l’expedient hi figurés informació 
sobre el procés de selecció.

Inadmès el recurs contra el 
servei de recollida de residus i 
neteja viària

Un altre dels temes de què es va infor-
mar va ser la resolució emesa pel Tri-
bunal Català de Contractes del Servei 
Públic, que va inadmetre el recurs de 

El Ple Ordinari de l’Ajuntament de Collbató celebrat el 28 de maig va aprovar la 
cessió dels terrenys i de l’edifici de les antigues escoles per passar a ser el nou 
Centre de Salut de Collbató. 

reposició que havia presentat Jordi 
Serra contra l’acord del ple en què s’ha-
via aprovat l’expedient de contractació 
del servei de recollida de residus muni-
cipals porta a porta i neteja viària.
El compte general 2016 va ser aprovat 
pels vots a favor del dels regidors dels 
grups d’ERC, GIC i PDeCAT i l’abs-
tenció de la resta de regidors.

Accions per transformar les 
antigues escoles en el Centre 
de Salut de Collbató

Els dos punts següents eren requeri-
ments en el procés per transformar les 
antigues escoles en el Centre de Salut de 
Collbató. Concretament, la proposta de 
l’aprovació de l’expedient per variar l’ús 
del bé de domini públic conegut com les 
antigues escoles i la proposta d’aprovació 
de la cessió gratuïta del dret de superfí-
cie sobre la parcel·la per 50 anys al Servei 
Català de Salut.

En les intervencions, el regidor Ori-
ol Castells va indicar que, quan ell va 
ser regidor de Salut a l’Ajuntament 
ja s’havia aprovat la cessió de l’espai i 
que volia que així constés en l’expedi-
ent. Miquel Solà li va respondre que 
no era ben bé el mateix terreny però 
que s’inclouria l’esmena. Els dos punts 
van ser aprovats per tota la Corpora-
ció, excepte el regidor Serra, que s’hi 
va abstenir.

Conveni amb la Diputació pel 
projecte “Vies Blaves Barcelona”

També es va proposar la signatura del 
conveni a formalitzar entre la Diputa-
ció de Barcelona i l’Ajuntament per a 
l’execució del projecte global “Vies Bla-

ves Barcelona”, per fer vies transitables 
a la vora dels rius. En el cas de Collba-
tó, segons va explicar Miquel Solà, la 
via blava no passa pel terme municipal, 
però s’ha proposat connectar el nucli 
antic de la vila amb la via. D’aquesta 
manera, es podria potenciar el turis-
me. El regidor Salvador Valls va dema-
nar que es dugui a terme un procés de 
participació ciutadana quan el projecte 
estigui més avançat. Tothom va votar 
a favor, excepte el regidor Serra, que es 
va abstenir.

En el ple també es van fixar les dues 
festes locals per a l’any 2019: la Segona 
Pasqua, el 10 de juny, i Sant Corneli, el 
16 de setembre. El regidor Serra va vo-
tar en contra per considerar la Segona 
Pasqua una festa “impostada”. La resta 
de regidors va votar a favor.

El ple va analitzar la petició de col·la-
boració per les obres de rehabilitació 
de la casa natal del compositor Amadeu 
Vives, en ser un edifici emblemàtic. El 
regidor Josep Estradé va explicar que 
ben aviat es disposarà del catàleg de 
béns protegits i es podrà decidir sobre 
els elements d’especial interès amb un 
document tècnic. Es va decidir, doncs, 
deixar el punt sobre la taula a l’espera 
de disposar de més informació.

Ampliació d’una plaça de mestre 
a la llar d’infants L’Abellerol

A continuació es va introduir el punt 
inclòs per procediment d’urgència en 
l’ordre del dia: la proposta de modifi-
cació de la plantilla per donar respos-
ta a les necessitats de la llar d’infants 
L’Abellerol, que ha d’obrir un quart 
grup i això implica la contractació 

Ple Municipal
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d’una persona amb plaça de mestre. Es 
va decidir amortitzar una plaça d’auxi-
liar administratiu i crear aquesta plaça. 
Tothom va votar a favor, excepte el 
regidor Serra, que es va abstenir.

Moció en suport del professorat 
de l’IES El Palau de Sant Andreu 
de la Barca

ERC, GIC i PDeCAT van presentar 
una moció en suport del professorat de 
l’IES Palau de Sant Andreu de La Bar-
ca, que denuncia que, en el procés, no 
s’han tingut en compte les declaracions 
dels mestres acusats per la fiscalia es-
panyola de delicte d’odi. La moció es va 
aprovar per unanimitat i aquest fet va 
provocar aplaudiments entre el públic 
assistent al ple.

A continuació, el grup Socialistes de 
Collbató va presentar set mocions de 
caràcter social. La primera demanava 
suport per incentivar l’assoliment d’un 
salari mínim de referència de 1.000 eu-
ros per als treballadors contractats per 
l’Ajuntament. El regidor d’ERC Alexan-
dre Samaranch va respondre que ja s’ha-
via aprovat una moció similar feia 2 anys 
i que, avui en dia, tots els treballadors 
estan rebent uns ingressos superiors a 
aquesta quantitat. A l’hora de la votació, 
es va aprovar per unanimitat.

La moció de suport a la implementació 
de la renda garantida de ciutadania va 
generar una àmplia resposta del regi-
dor Samaranch, que va explicar que “a 
la part expositiva es fan judicis de valors 
amb dades falses o interessades” i que 
cal recordar que “la Generalitat es troba 
en funcions pel 155, al qual el seu partit 
dóna suport”. La regidora Ana Úbeda va 
demanar “generositat” a l’hora d’analitzar 
les mocions. Després de la introducció 
d’esmenes, la moció es va aprovar, amb 
l’abstenció dels regidors d’ERC.

Tres mocions més van aconseguir la 
unanimitat del ple: La moció per la 
universalització dels drets sanitaris i 
la lluita contra les llistes d’esperes; la 
d’adhesió a la manifestació feminista per 
rebutjar la sentència de “La Manada”, i la 
de suport per establir un sistema públic 
de pensions amb major capacitat de re-
distribució i reducció de les desigualtats. 

Ple Municipal

La regidora M. Teresa Casanovas va 
expressar que “per aconseguir un sis-
tema de pensions just, cal un redisseny 
total per dotar-lo del finançament ne-
cessari perquè sigui sostenible”.

La moció de Socialistes de Collbató so-
bre la xarxa d’impulsors als municipis 
de la Garantia Juvenil va rebre la res-
posta de la regidora M. Teresa Casa-
novas, que va indicar que “el programa 
està mal dissenyat i les bases són inas-
sumibles”. “Per això –va explicar– no 
entenc el plantejament de la moció; 
el problema rau en el disseny d’aquest 
programa, els impulsors no influiran 
en l’èxit o no del programa”. La moció 
es va aprovar amb l’abstenció de la re-
gidora Casanovas.

La darrera moció, per ratificar l’equipara-
ció de drets de les persones treballadores 
de la llar, es va aprovar per unanimitat.

En el torn de precs i preguntes, la re-
gidora Concepció Alsina va voler des-
tacar el premi aconseguit per l’Escola 
Mansuet, guardonada per la CAC pel 
seu audiovisual “Obre els ulls i reacci-
ona”. El regidor Samaranch s’hi va su-
mar i va comentar que ja havia felicitat 
l’escola per aquest reconeixement, que 
assoleix per segon any consecutiu.
La retirada d’una banda per reduir la 
velocitat del trànsit a l’Av. del Cen-
tenari Amadeu Vives va generar una 
pregunta del regidor Oriol Castells, 
que volia conèixer el motiu d’aques-
ta actuació. Li va respondre l’alcalde, 
Miquel Solà, que va explicar que es va 
realitzar la seva substitució perquè els 
elements de la banda estaven trencats.

El regidor Serra va preguntar sobre la 
tala d’arbres a la zona de Can Llates, 
al costat de la deixalleria. L’alcalde va 
respondre que aquell espai es dedica-
rà a un projecte d’autocompostatge de 
material vegetal que pot revertir en 
els veïns de Collbató. El regidor Ser-
ra també va voler saber el motiu de la 
retirada de l’estelada de l’Ajuntament, 
que estava malmesa, i va demanar un 
debat, a la corporació municipal i amb 
els veïns, per decidir quines propostes 
es trien per evitar les afectacions de 
l’ampliació de l’A-2 al seu pas per Coll-
bató. El regidor Josep Estradé li va res-
pondre que la regidoria està estudiant 
les alternatives i després “se sotmetran 
les propostes a qui calgui; ja han passat 
pel CAUM dues vegades”, per “buscar 
la solució a un greuge que tenim”.

En el torn de preguntes, també es va 
agrair la celebració de la inauguració 
de la plaça U d’octubre, que va rebre 
els aplaudiments per part d’assistents 
al ple.

Bona part de les preguntes dels assis-
tents van tractar sobre qüestions de 
trànsit. Es va demanar avisar la po-
blació per evitar la circulació en sentit 
contrari amb bicicleta. També la col-
locació de bandes rugoses a la rotonda 
davant de la farmàcia. Es van denun-
ciar curses de ciclomotors al Passeig 
Mansuet, que generen perill i molt de 
soroll. L’alcalde va respondre que ben 
aviat la Guàrdia Municipal iniciarà 
una campanya per controlar el com-
portament amb els ciclomotors i per 
assegurar que els tubs d’escapament 
s’adeqüen a la reglamentació.
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Ha mort Gilberto Pérez, 
fill adoptiu de Collbató

El 20 de juny va traspassar Gilberto Pérez, nomenat fill adoptiu de Collbató l’any 
2011 per la seva implicació amb la cultura, el patrimoni històric collbatoní i la 
formació dels seus veïns i veïnes.

Nascut a Lleó el 1926, va 
arribar a Collbató el 1959, 
quan el seu pare va ser 
destinat com a mestre. 

Ell també va estudiar magisteri i va 
exercir a l’Hospitalet de Llobregat. 
D’aquells anys, el conseller Saura va 
recordar, a una entrevista a La Van-
guardia, el bon record que guardava 
d’ell com a mestre.

Des de la seva arribada definitiva a Coll-
bató, un cop jubilat, tot i que estiuejava 
des de molt abans, es va implicar en la 
vida cultural del poble i va participar 
en molts projectes. Va ser fundador de 

l’Associació d’Amics de l’Orgue i presi-
dent. A la fotografia, de la Junta de 
l’Associació, és el tercer per l’esquerra.
Gilberto Pérez va ser impulsor d’ini-
ciatives per a la conservació del pa-

trimoni cultural del poble, com la 
restauració de l’Església de Sant 
Corneli i l’Ermita de La Salut, entre 
altres moltes activitats. De la seva 
implicació per l’educació dóna fe 
que, durant molts anys, va fer clas-
ses per a adults gratuïtament.

El consistori se suma al dol per aques-
ta gran pèrdua, transmet el seu con-
dol a la família en aquests moments 
tan tristos i vol honorar la gran tasca 
realitzada per Gilberto Pérez durant 
moltes dècades, que ha fet de Collbató 
i de les seves gents una societat més 
culta i rica.

El contracte, per 4 anys i amb 
la possibilitat de dues pròrro-
gues d’1 any, té un import de 
2.494.747,54 euros, més IVA. 

L’alcalde, Miquel Solà, va explicar que 
en aquest contracte, que seguirà les in-
dicacions fixades pel procés participatiu 
que va tenir lloc fa un any, “s’han acotat 
les millores perquè no es desquadrin les 
promeses amb la realitat, com ha passat 
amb la concessionària actual”. En aquest 
sentit, va explicar que una de les millo-
res fixades és la neteja dels embornals 
dos cops a l’any.
 
La regidora Ana Úbeda va preguntar el 
motiu pel qual s’havia presentat només 
una empresa al concurs i si estava ben 
dimensionat econòmicament. L’alcalde 
va explicar que, en el procés de licitació, 

El Ple Extraordinari aprova el nou contracte 
de recollida selectiva i de neteja viària

El Ple Extraordinari celebrat dimecres, 20 de juny, a la Sala Portals va aprovar 
l’adjudicació del contracte de recollida de residus municipals i de neteja viària a 
l’empresa Innovia Coptalia. 

va coincidir amb altres contractes d’im-
ports més grans que tenien lloc en altres 
municipis i moltes empreses van deci-
dir focalitzar-se en aquells. En aquest 
sentit, va dir que una altra empresa va 
estar fins a l’últim moment plantejar-se 
la participació i que, finalment, es va 
retirar. Miquel Solà va afirmar que, se-
gons els experts consultats, el contracte 
ofereix les condicions adequades per al 

servei que es demana. A l’hora de la vota-
ció, es va aprovar el nou contracte amb 
els vots a favor dels regidors d’ERC, 
GIC i PDeCAT i l’abstenció dels regi-
dors de Socialistes de Collbató. En el ple 
no va participar el regidor Jordi Serra, 
que havia anunciat la seva absència a la 
sessió. El ple també va votar, i va apro-
var per unanimitat, l’acta de la sessió 
ordinària del 28 de maig.
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Notícies

Collbató rep la flama del Canigó
 i encén la foguera de Sant Joan

Els actes van començar a les 
20 hores, davant de l’Ajunta-
ment, on es va rebre oficial-
ment la flama. L’alcalde, Mi-

quel Solà, i la regidora de Cultura, M. 
Teresa Casanovas, van oferir la flama 
als portadors perquè iniciessin el seu 
recorregut pels carrers del poble.

A les 21 hores, a l’esplanada dels bom-
bers, la regidora de Cultura va llegir 
el manifest de la flama d’Òmnium, 
signat pel seu president, Jordi Cuixart.
Una mica més tard, al carrer Munta-
nya, els gegants de Collbató van rebre 
el darrer relleu dels joves portadors i, 
tots junts, van acompanyar la flama 
fins a l’esplanada dels bombers, on es 
va encendre el peveter. Llavors va ser 
el moment de fer espectacle del foc, 
amb els Diables Salnitrats, que van 
il·luminar el vespre i van encendre la 
foguera de Sant Joan.

Les celebracions van continuar a les 
22 hores, a la plaça de l’Era, on es va 
oferir el tradicional Sopar solidari de 
la revetlla de Sant Joan, organitzat per 
l’Associació Collbató per a la Solidari-
tat. Passades les 23 hores, va comen-
çar el ball de revetlla amb Discomòbil, 
per fer encara més curta la nit més 
curta de l’any.

La tarda del 23 de juny, Collbató va rebre la Flama del Canigó 
i va gaudir de la nit més curta de l’any amb la Revetlla de Sant Joan.
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Notícies

Els Ajuntaments d’Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, 
El Bruc, Collbató, Castellolí 
i Abrera han decidit unir-se 

per dissenyar accions conjuntes i ma-
nifesten la necessitat de millorar i con-
sensuar el traçat que el Ministeri de 
Foment planteja per al projecte d’am-
pliació de l’autovia A-2. Els sis ajunta-
ments lamenten la “manca de diàleg i 
de recerca de consens” per part del Mi-
nisteri de Foment envers 
els municipis afectats, la 
manca de disponibilitat 
de la informació i re-
clamen que el traçat es 
dissenyi conjuntament 
amb Generalitat i Ajun-
taments, “que són els que 
veritablement coneixen 
el territori i els seus pro-
blemes reals”.

Aquest posicionament 
conjunt es va acordar en 
una trobada celebrada el 
26 de juny entre l’alcaldessa d’Olesa, 
Pilar Puimedon; l’alcalde d’Esparregue-
ra, Eduard Rivas; l’alcalde de Collbató, 
Miquel Solà; l’alcalde del Bruc, Enric Ca-
nela, i l’alcalde de Castellolí, Joan Serra.
 
Fa uns dies, el Ministeri de Foment va 
presentar als ajuntaments el seu pro-
jecte d’ampliació de l’autovia A-2, que 
el govern central vol convertir en una 
autopista de fins a 10 carrils en un tram 
de 35 quilòmetres -que va d’Igualada a 

Olesa, Esparreguera, Abrera, Collbató, 
El Bruc i Castellolí reclamen millorar 

i consensuar el projecte d’ampliació
de l’autovia A-2

Els sis municipis reclamen que el traçat es dissenyi conjuntament amb 
Generalitat i Ajuntaments. 

Ampliació A-2

Martorell-. El projecte contempla que 
en alguns punts passarà de tenir dos 
carrils per sentit a tenir-ne tres i dos 
més per les entrades i sortides de l’au-
tovia. Des del ministeri esperen poder 
començar les obres el 2020 i que esti-
guin enllestides el 2023.

Si bé els Ajuntaments d’Olesa, Espar-
reguera, Abrera, El Bruc, Collbató i 
Castellolí entenen que és necessari 

millorar alguns trams de l’autovia A-2, 
per la seva perillositat i manca de se-
guretat, també entenen que és impor-
tant que aquest projecte compti amb 
la participació directa dels municipis 
afectats per l’obra. Per aquesta raó no 
entenen que el Ministeri de Foment 
no hagi ofert “i ni tan sols acceptat” 
aquesta col·laboració que s’ha proposat 
des dels Ajuntaments. Els sis alcaldes 
i alcaldesses també lamenten la man-
ca de sensibilitat ambiental, l’afectació 

urbana a barris consolidats i del traçat 
planificat o el fet que el projecte no 
tingui en compte la connectivitat en-
tre municipis. Demanen especialment 
que es tinguin en compte les neces-
sitats vinculades al transport públic, 
punt que el projecte deixa totalment 
en l’oblit i que perjudica especialment 
als municipis més petits.
 
Per tot plegat, els sis ajuntaments recla-

men una nova diagnosi 
del traçat proposat per a 
l’ampliació de l’autovia 
A-2 entre Martorell i 
Igualada “pensant en el 
País però també tenint 
en compte el territori i els 
municipis”. Els alcaldes 
i alcaldesses d’Olesa de 
Montserrat, Esparregue-
ra, Abrera, El Bruc, Coll-
bató i Castellolí també 
reclamen que els projecte 
d’ampliació de l’autovia 
A-2 es treballi a tres ban-

des (municipis, Generalitat i Govern 
central); i que s’atenguin les peticions 
i suggeriments dels municipis, prèvia 
a l’exposició pública del projecte, ja 
que els ajuntaments afectats volen fer 
aportacions “des de la col·laboració, i 
no des de les al·legacions”.
 
La intenció dels sis ajuntaments és 
aprovar als seus plens municipals una 
moció que reculli totes aquestes recla-
macions.
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Notícies

L’Ajuntament de Collbató i la Cambra de Comerç de Barcelona han signat un conveni 
per col·laborar per ajudar les empreses locals.
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La Cambra de Comerç i l’Ajuntament ajudaran 
el teixit empresarial de Collbató en la 

internacionalització, la formació i el comerç

L’acord, signat el 20 de juny en-
tre l’alcalde de Collbató, Mi-
quel Solà, i el director gerent de 
la Cambra, Xavier Carbonell, 

contempla que l’Ajuntament i la Cambra 
posaran conjuntament, a la disposició 
de les empreses locals, serveis d’inicia-
ció a l’exportació, d’anàlisi i d’obertura 
de nous mercats, d’accés a oportunitats 

de negoci i d’estratègia internacional per 
potenciar la internacionalització del tei-
xit empresarial de Collbató. 

La Cambra complementarà l’oferta de 
formació ocupacional amb una oferta 
d’accions de formació continuada per 
a treballadores i treballadors de les em-
preses de Collbató. Altres accions que 

Els Ajuntaments de Martorell 
i Collbató ja havien signat un 
conveni de col·laboració per 
donar suport als emprenedors 

de Collbató que ho necessitin. 

Ara, s’enforteix aquesta cooperació entre 
ambdues administracions amb l’esta-

bliment d’uns protocols d’actuació que 
permetran un primer assessorament des 
de Collbató i un millor seguiment de les 
activitats de les empreses. 

Les persones emprenedores que sol·lici-
tin atenció a Collbató seran ateses, en un 
primer moment, al mateix ajuntament i, 

Els Ajuntaments de Martorell i Collbató uneixen 
esforços per a l’assessorament als emprenedors

segons el cas, seran derivades a Martorell 
per a una atenció més especialitzada. 

Així mateix, la coordinació entre els dos 
Ajuntaments serà més estreta, mitjan-
çant fluxos d’informació bidireccional 
per oferir una resposta integral a les ne-
cessitats de les persones emprenedores.

emprendran conjuntament són l’oferta 
de mecanismes per millorar la compe-
titivitat de les empreses; la promoció 
de l’associacionisme entre les empreses 
instal·lades en el polígon industrial, i la 
possibilitat d’aplicar a l’àmbit municipal 
els recursos de la Cambra en el marc del 
seu programa adscrit al Sistema de Ga-
rantia Juvenil.  



L’Ajuntament de Collbató és un 
dels 10 municipis triats per la 
Diputació de Barcelona i el 

Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya per fer les proves pilot 
per implantar la metodologia de tre-
ball i l’ús d’un gestor d’expedients als 
ajuntaments de Barcelona.  Collbató 
participa en aquesta prova pilot jun-

tament amb els municipis de Cercs, 
Pont de Vilomara i Rocafort, Papiol, 
Avinyonet del Penedès Sant Quintí 
de Mediona, Masies de Roda, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Santa Eugè-
nia de Berga i Folgueroles, tots ells 
poblacions amb menys de 5.000 ha-
bitants. Per portar a terme aquesta 
transformació digital cal formar en 

competències digitals a tot el per-
sonal de l’ajuntament.  L’aplicació 
de la gestió digital comportarà mi-
llores en el servei que s’ofereix a la 
ciutadania. El fet que Collbató sigui 
un dels ajuntaments on es duu a ter-
me la prova pilot garanteix que la 
gestió digital s’adaptarà a les neces-
sitats del municipi.

Prova pilot per a la transformació digital de l’Ajuntament
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Collbató inicia una campanya de control de la 
contaminació acústica per a ciclomotors

Collbató inicia una campanya de control per evitar la contaminació acústica 
produïda per ciclomotors que no tenen el tub d’escapament en condicions. 
A la campanya, també es controlarà el compliment de la normativa 
reguladora de la ITV. 

Notícies

La campanya consta de tres fases. La 
primera és informar la població, 
mitjançant la divulgació en la pà-

gina web de l’Ajuntament i en les xarxes 
socials municipals.
 
A La segona fase, la Guàrdia Municipal 
realitzarà controls de manera aleatòria en 
diferents punts de la localitat i en diverses 
franges horàries. Es prioritzarà informar 

sobre la necessitat que aquests vehicles 
compleixin la normativa i es donaran con-
sells sobre el seu manteniment.
 
A la tercera fase, es produirà un augment 
de la pressió inspectora i sancionadora, 
tot i que la intenció d’aquesta campanya 
no és recaptadora, sinó aconseguir que 
tothom pugui gaudir de Collbató sense 
sorolls molestos.

Dissabte, 9 de juny, es va inaugu-
rar al Casinet l’exposició dels 
treballs realitzats enguany als 

cursos d’adults: treballs manuals, di-
buix, pintura, idiomes, ioga... 

L’exposició va estar oberta dissabte 
i diumenge. Una representació de 
l’Ajuntament va lliurar els diplomes 
a les persones participants i el públic 
va poder conèixer els resultats de les 
diverses activitats que s’organitzen i 
que es poden dur a terme sense sor-
tir de Collbató. 

Mostra dels treballs dels cursos d’adults
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Sessió plenària a Collbató 
del Parc Rural del Montserrat

Notícies

Després de la realització, el mes 
d’abril, dels tallers territorials 
per a la definició del futur Parc 

Rural de Montserrat, el dijous, 14 de 
juny, a les 18 hores i al Casal de Cul-
tura, va tenir lloc la sessió plenària per 
presentar els resultats obtinguts, que in-
clouen propostes d’actuació com fomen-
tar la marca Montserrat, promoure la 

pagesia i potenciar les xarxes entre totes 
les persones que s’hi dediquen, així com 
fomentar el relleu generacional.

El Parc rural de Montserrat és un projecte 
impulsat per Collbató i 15 municipis més 
i que té per objectiu treballar per un fu-
tur millor d’aquest espai rural tan singular. 
Els productes agroalimentaris, la seva gas-

tronomia, els paisatges amb el rerefons de 
Montserrat i el valuós llegat cultural, na-
tural i geològic són alguns dels elements 
que caracteritzen aquest territori.

El passat mes d’abril es van dur a terme 
els tallers territorials per la definició 
del futur Parc Rural del Montserrat; 
un d’ells a El Bruc. 

Voluntaris a la recerca del passat de Collbató

El Projecte Xarxes vol recuperar el 
passat de Collbató amb la trans-
cripció dels padrons de Collba-

tó mitjançant un programari web que 
facilita la introducció de dades des de 
qualsevol ordinador amb connexió 
amb internet i sense coneixements 
previs. És una iniciativa per construir 
digitalment una xarxa social històrica 
de la població del Baix Llobregat de 
manera col·laborativa: Cadascú treba-
lla des d’on i quan vol, la dedicació és 
totalment lliure i depenent de les pos-
sibilitats de cadascú. L’eina ha estat 
desenvolupada i provada pel Centre 
de Visió per Computador i el Centre 
d’Estudis demogràfics de la UAB.

El projecte Xarxes va començar l’any 
2015 a l’Arxiu Comarcal del Baix Llo-
bregat a través dels padrons de Sant 
Feliu de Llobregat i s’ha estès a diver-
sos municipis de la comarca. A Xarxes 

Dilluns, 11 de juny a les 19.15 hores, al Casal de Cultura, es va dur a terme la 
presentació del Projecte Xarxes i la sessió de formació per als voluntaris que 
van assistir-hi.

s’alien la innovació tecnològica, la col-
laboració ciutadana, la demografia i els 
documents d’arxiu. Ara, amb la col·la-
boració dels voluntaris, es recuperarà 
el passat de Collbató.



Collbató acull el Liceu a la Fresca, al Casinet
Collbató va tornar a ser enguany un dels escenaris del Liceu a la Fesca. En aquest cas 
es va fer sota cobert: El Casinet de Collbató var ser, el 16 de juny, el nostre gran teatre 
de l’òpera per una nit. Allà es va poder gaudir, en pantalla gegant, de l’opera “Manon 
Lescaut”, de Puccini. 

Collbató va ser un dels 
305 punts de retransmissió 
d’aquest esdeveniment cul-
tural. D’aquests, 276 a Ca-

talunya (cinc dels quals a Barcelona i 
sis a la Catalunya Nord), 25 a la resta 
de l’Estat (dos a Madrid), dos a Por-
tugal (Porto i Lisboa), un a Andorra 
i un altre a l’Alguer. Respecte a l’any 
passat, el creixement és més que no-
table: de 169 pantalles a 305.
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Diumenge, 10 de juny, els Jar-
dins de Can Rogent, al bell 
mig de Collbató, van acollir 
la XXII Trobada de Puntai-

res, una gran mostra dels treballs que es 
poden realitzar amb les puntes al coixí.

La trobada va aplegar puntaires de 
diverses contrades que van presentar 
les possibilitats d’aquesta antiga tècni-
ca tèxtil que sembla que va néixer a 
Venècia al segle XVI. A més de veure 
les diverses creacions realitzades amb 
aquesta tècnica, es va poder veure en 
directe com es fan les puntes al coixí, 
a un entorn tan impressionant com 
els Jardins de Can Rogent.

Trobada de puntaires, als Jardins de Can Rogent



Notícies

L’Escola Mansuet ha guanyat el 
1r premi CAC (Consell Audi-
ovisual de Catalunya) a l’Es-
cola en la seva categoria amb 

el curtmetratge “Obre els ulls i reacci-
ona”, que reflexiona sobre l’assetjament 
escolar, el bullying.

El jurat destaca que ha concedit el premi 
a aquest audiovisual per “la bona quali-
tat de treball, tant pel que fa a la realit-
zació del mateix com pel coneixement 
del llenguatge audiovisual que desprèn 
el resultat”. Pel que fa al guió, remarca 
que “és molt complet i aborda, amb efi-
càcia, una temàtica de molt interès com 
és el bullying.” El jurat també valora el 
projecte com a “bon exemple de pràctica 
col·laborativa i de reflexió pedagògica”.

L’Escola Mansuet guanya el 1r premi CAC en la 
seva categoria amb “Obre els ulls i reacciona”

L’acte de lliurament dels Premis el CAC 
a l’escola va tenir lloc el 28 de maig i 
va comptar amb la presència del presi-
dent del Parlament, Roger Torrent; del 
president del CAC, Roger Loppacher; 
de la consellera del CAC i presidenta 
del jurat, Carme Figueras, i del director 
territorial de CaixaBank per Barcelona, 
Jordi Nicolau. L’acte, que va tenir lloc 

al CosmoCaixa, va ser presentat per la 
conductora del programa Info K, de 
Televisió de Catalunya, Laia Servera.

Els premis el CAC a l’escola estan adreçats 
a l’alumnat i al professorat dels centres 
educatius de Catalunya i el seu objectiu és 
fomentar l’educació en comunicació audi-
ovisual en l’àmbit escolar.

Notícies

L’Associació de Collbató per a la Solidaritat dóna 
la benvinguda a les nenes i joves acollides

Cada estiu, l’ONG Associació 
de Collbató per a la Soli-
daritat organitza l’estada a 
Collbató de nens i joves de 

Bielorússia afectats per l’explosió de la 
central nuclear de Txernòbil, que per-
tanyen als sectors més desfavorits de 
l’escala social i que viuen als territoris 
més afectats per la radiació, com és la 
comarca de Korma (Gomel).
 
Amb l’acolliment i l’acompanyament 
es compleix la finalitat social de millo-
rar la qualitat de vida d’uns nens i joves 
que, per la forma de vida i el lloc d’on 
provenen, estan sotmesos a un altís-
sim risc de patir, en el futur, malalties 
incurables i un futur sense esperança 
en una terra radiada. Amb l’estada a 

Collbató poden millorar la salut i obrir 
possibilitats de futur.
 
El finançament d’aquest projecte s’as-
soleix amb les aportacions dels socis, 
empreses col·laboradores i subvencions. 
Amb aquest acte de benvinguda l’associ-
ació vol agrair a totes les empreses i en-
titats col·laboradores i socis que hi parti-

cipen, així com als veïns i veïnes per la 
bona acollida que dispensen als infants i 
joves acollits a Collbató.
 
Si estàs interessat en la tasca que fa l’asso-
ciació, et pots posar en contacte amb ells 
a la pàgina web www.solidaritatcollbato.
org i mitjançant el correu electrònic 
collbatosolidaritat@outlook.com.
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Diumenge 24 de juny a la tarda, l’Associació de Collbató per a la Solidaritat 
va donar la benvinguda al primer grup de nens i joves bielorussos acollits per 
famílies de la vila. S’espera que, a mitjans de juliol, n’arribarà un segon grup.
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Notícies

D8N8 omple de ball i color La Passió d’Esparreguera

Tots els grups de ball de l’Asso-
ciació van presentar les seves 
coreografies, plenes de ritme i 
energia. 125 ballarins i balla-

rines, de 3 a 60 anys, van oferir actuaci-
ons amb una gran creativitat, amb repre-
sentacions d’hostesses de vol, Sister Act, 
Mission Impossible, i Lady Gaga, entre 
altres. El teatre, ple, va celebrar la dedica-
ció, compenetració i ritme que van oferir 
els participants.

Les fotografies de les actuacions són d’en 
Carlos Ojeda.
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La 16a Trobada de Pubilles Escaladores 
pren Collbató

Notícies
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El primer cap de setmana de juny, Collbató va acollir la 16a Trobada de Pubilles 
Escaladores, una trobada d’apassionades de l’escalada que es reuneixen per compartir 
activitats i coneixements.

Les Pubilles Escaladores és un 
col·lectiu de noies escalado-
res que es va iniciar fa quasi 
20 anys a Vilanova de Meià, 

apassionades per la muntanya, en ge-
neral, i per l’escalada, en particular. 
Llavors, veure una noia escalant era 
força anecdòtic, sobretot si aquesta ho 
feia per iniciativa pròpia i per inquie-
tuds personals.

La trobada, que va tenir lloc a Collbató, 
és una cita on compartir escalades, un 
bon sopar, un espai per conèixer altres 
escaladores i passar una bona estona.

Els actes van començar el dissabte, 2 de 
juny. El matí es va dedicar a activitats 

lliures i a la inscripció als tallers de Bi-
ogroove i Ioga. A la tarda, es va projec-
tar al Casal de Cultura la pel·lícula do-
cumental Encordades, un recorregut 
per la història femenina de l’alpinisme 
i l’escalada a Catalunya, de la mà d’uns 
testimonis que han sobrepassat barre-
res i estereotips, i una mirada al paper 
de la dona en l’esport i la societat, des 
dels anys quaranta fins als nostres dies.

El cap de setmana també va oferir, dissabte, 
el taller de Biogroove, per Lluc Navarro, a 
l’Escola Mansuet, on es va fer el sopar i 
el concert, per tancar la nit. Diumenge, 
després de recuperar forces amb l’es-
morzar, es va celebrar el taller de Ioga i 
un mercat d’artesania al pati de l’escola. I 
durant la seva estada, les participants en 
la trobada van poder practicar l’escalada 
a Montserrat i a l’entorn.



El festival Gong i Inspira Montserrat 
publiquen els seus programes

Els dos esdeveniments ja han fet 
públics els seus programes, que 
podeu trobar a les pàgines web 
de Gong i Inspira Montserrat.

 
Pel que fa al festival de noves sonoritats 
Gong, que té lloc a les Coves de Montser-
rat, ha programat una sèrie d’espectacles 
que uneixen la música amb l’esperit i que 
tindran lloc dissabte 21, amb les actuaci-
ons d’Airun, a la Sala de la Catedral, de 
les Coves, a les 21 hores, i de Sarva Man-
galam, a la terrassa del Gong, a les 23 hores; 
i diumenge, 22, amb Nur Camerata i Cia. 
Un Sol Traç, a la Sala de la Catedral, de les 
Coves, a les 21 hores, i Ferran Palau, a la 
terrassa del Gong, a les 23 hores.

Enguany, la terrassa del Gong compta-
rà amb el servei de restauració Happy 
Foods Eco Friendly, guanyador del pro-
grama de TV3 Jocs de Cartes, en l’espe-
cialitat de foodtruck, amb temptadores 
i originals propostes, elaborades amb 
productes biològics i de proximitat i de 
la màxima qualitat.
 
Us recordem que les persones empa-
dronades a Collbató podeu accedir gra-
tuïtament als concerts que es fan dissabte 
i diumenge a la terrassa del Gong (Sarva 
Mangalam i Ferran Palau). Només cal 
mostrar el DNI per a accedir-hi. Apro-
peu-vos a gaudir d’una experiència única!

El cap de setmana del 21 i 22 de juliol tindran lloc a Collbató el festival Gong i 
l’Inspira Montserrat, que ompliran d’activitats el poble i les Coves de Montserrat.

Notícies
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Notícies
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Respecte a Inspira Montserrat, ofe-
reix, des del divendres 20 de juliol, un 
cap de setmana ple d’experiències per a 
un estil de vida conscient i respectuós 
amb la natura, amb tallers de prepara-
ció de dentífrics naturals, de sucs natu-

rals i hàbits saludables, i xerrades, entre 
moltes altres activitats. Entre elles, dis-
sabte, a les 14 hores, tindrà lloc el dinar 
d’arròs vegetarià, cuinat amb l’energia 
del sol, al Casal de Cultura. Totes les 
activitats són gratuïtes, excepte el di-

nar, que té un preu de 10 euros. Els ti-
quets els podeu adquirir a la Biblioteca.
Prepara’t per a gaudir de la música i de 
l’harmonia amb la natura en un cap de 
setmana d’experiències úniques, amb 
el festival Gong i l’Inspira. A Collbató!



Breus
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Notícies

Concert de l’Escolania a les Coves: 
El cel, sota terra

Eren les set de la tarda de divendres 8 de juny quan el públic que omplia 
tots els espais de les Coves de Montserrat, després d’una esforçada 
caminada, esperava la presència dels integrants de l’Escolania de 
Montserrat a l’escenari, un cop realitzada  la introducció per part de 
Josep Lluís Escriu, responsable de l’Associació de Collbató per a la 
Solidaritat, que organitzava el concert. 

De sobte, les harmonies vo-
cals van omplir les humides 
parets de les coves, com si 
vinguessin del centre de la 

terra. Els escolans es van fer presents 
transitant d’un en un per l’estret camí 
que els portava a l’escenari. I a partir 
de llavors, amb l’acompanyament d’un 
piano, van omplir l’interior de la cova 
d’una bellesa que reunia l’essència de la 
creació humana, la música, que va ele-
var les ànimes dels presents.

 
Va haver-hi moments enormement emotius, com el 
Cant dels Ocells o el Virolai, i tothom va sortir del 
concert amb la sensació d’haver viscut una experièn-
cia única, amb la necessitat d’enregistrar a la memòria 
els ecos d’un fet irrepetible.
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Breus

ELS JUVENILS DEL CE COLLBATÓ, CAMPIONS DE LLIGA

COLLBATÓ, AMB MANON LESCAUT

ÈXIT DEL XII TORNEIG 
DE KARATE COLLBATÓ

Breus

Diumenge 27 de maig, l’associació A.E. Dokai va organitzar el 
XII Torneig de Karate Collbató que va tenir lloc a l’Escola Man-
suet. Van participar karatekes de 5 clubs: Dojo Fuji, de L’Hos-
pitalet; Dojo Kkigsab, de Sant Andreu de la Barca; Dojo Fuku-
sin, de Barcelona; Dojo Diputació de Barcelona, i Dojo Dokai 
Collbató. El regidor d’Esports de l’Ajuntament, Jordi Riera, va 
participar en el lliurament de guardons. Els esportistes, a més de 
rebre els guardons i medalla, van poder degustar una fruita, com 
a promoció del menjar sa.

Després que la pluja impedís la 
celebració del partit del CE Coll-
bató contra el CFS Esparreguera, 
darrer partit de la lliga i que re-
presentava l’assoliment del títol 
de campió de lliga, finalment, a 
la segona oportunitat, l’equip de 
juvenils del CE Collbató va acon-
seguir proclamar-se campió de 
lliga, amb el consegüent ascens. 
Felicitats, campions!

Divendres, 8 de juny, Collbató va 
estar present al Gran Teatre del Li-
ceu amb una representació de veïns 
i veïnes que van voler presenciar en 
directe l’opera “Manon Lescaut”, de 
Giacomo Puccini, i que van parti-
cipar de les condicions avantatjoses 
del programa “La Biblioteca us porta 
al Liceu”. 
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El Club de Tennis Collbató va celebrar, l’any passat, el quart de segle de la 
seva creació, a mans d’un grup d’amants d’aquest esport que volien contagiar 
la seva passió. 25 anys després, les pistes de terra batuda són una imatge 
indissociable de Collbató.

25 anys fent créixer la passió pel tennis
Club de Tennis Collbató:

Entitats

Ramon Prunera va ser un dels 
enamorats d’aquest esport 
que van crear el Club de Ten-
nis Collbató i que, 25 anys 

més tard, continua com a president. Ha 
viscut en primera persona tota l’evolu-
ció del club i se’n recorda de les anècdo-
tes, les dificultats i també de les alegries 
que ha comportat el club, un veritable 
centre social de la vida collbatonina.

Prunera recorda que les pistes que van 
rebre de l’Ajuntament, construïdes pel 
promotor Ollé, estaven fetes malbé i les 
van haver de refer de dalt a baix. Les 
obres es van poder realitzar gràcies a les 
aportacions dels socis. 

Fa uns set anys, el Club va construir la 
seva tercera pista, per ampliar la cabuda 
del recinte per a la pràctica esportiva. 
Des dels seus inicis, també s’ha carac-
teritzat per oferir una escola de tennis 
i així facilitar l’aprenentatge de l’esport. 
Actualment el Club de Tennis Collbató 
compta amb gairebé 200 socis, alguns 
d’ells d’El Bruc i Esparreguera.

Els plans immediats contemplen la subs-
titució dels fanals de llum per uns amb 
tecnologia led, per millorar la il·lumina-
ció i reduir la despesa energètica, i la mi-
llora dels equipaments. En aquest sentit, 
Prunera recorda que estan pendents de 
la construcció d’una caseta i de les obres 
que es faran al veí camp de futbol que 
també redundaran en una major co-
moditat per als socis del club.

CLUB DE TENNIS COLLBATÓ

   Av. Principal s/n | 08293 Collbató (Barcelona)

    https://www.facebook.com/Clubtenniscollbato

   https://www.instagram.com/tenniscollbato/

Correu-e: informacio@tenniscollbato.cat

www.tenniscollbato.cat

Prunera destaca que els preus són 
molt econòmics, sense competèn-
cia en una instal·lació que ofereix 
pistes de terra batuda. Els preus 
populars i practicar aquest elegant 
esport mentre es contempla la be-
llesa de la muntanya de Montser-
rat són arguments més que sufici-
ents per formar-hi part.
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L’AMPLIACIÓ DE L’AUTOVIA
Recentment hem tingut coneixement de la intenció del Ministerio de 
Fomento d’ampliar i fins i tot canviar el traçat de l’autovia A-2, justifi-
cant-la en la necessitat de millorar la seguretat viària i reduir embussos i 
el temps de trajecte entre Igualada i Barcelona en uns 10 minuts.

Des del PDeCAT Collbató critiquem tant les males pràctiques del Minis-
terio de Fomento com dubtem molt de la justificació d’aquest projecte.
Les males pràctiques del Ministerio que consisteixen a elaborar un pro-
jecte sense tenir en compte el territori (municipis) ni respecte instituci-
onal vers ajuntaments i Generalitat (el departament de Territori i Medi 
Ambient va saber del projecte per la notícia a premsa).

No trobem clara la justificació, tots els habitants de Collbató sabem dels 
pocs i puntuals embussos que es donen en el tram Igualada-Martorell. 
Tots els que utilitzem regularment aquesta via sabem que les cues se so-
len donar a partir de Sant Andreu de la Barca.

El Conseller Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat, s’ha 
compromès a treballar amb els ajuntaments per estudiar aquesta pro-
posta, per veure si és efectiva i si millora la mobilitat, i també ha aclarit 
que en dubta de la seva necessitat i també dubte que aquestes actuacions 
serveixin per a resoldre els problemes que plantegen.

A part, a Collbató ens neguem rotundament a ampliar la rasa que parteix 
el nostre municipi i que pretén disminuir la connectivitat entre banda i 
banda de l’autovia.

També, com és lògic, recolzem i participem des de l’ajuntament en qual-
sevol iniciativa que pugui evitar aquest desgavell que pot acabar essent 
desastrós pel nostre municipi.

SEGUIM AVANÇANT
La legislatura avança i el programa de govern es va assolint. Certament 
no ha estat una legislatura fàcil. No feia ni un any del pacte de govern 
que ja vam haver de prescindir d’un dels regidors per haver avantposat 
els seus interessos als del col·lectiu i, per tant, del poble. Vam preferir 
quedar en minoria que acceptar fets que haurien portat a la desfeta de 
tot el projecte comú.

Malgrat això, hem tirat endavant i els mesos vinents s’aniran visualitzant 
els fruits, entre d’altres: el nou Centre de Salut i la segona planta del Ca-
sal, o l’ampliació del Parc de Bombers; en pocs mesos disposarem ja de la 
telelectura dels comptadors d’aigua que permetrà avançar en la detecció 
de fuites tant dels abonats com de la xarxa i evitar el frau; s’estan recu-
perant els pous d’aigua abandonats per arribar així al 45% d’auto-abasta-
ment, quan vam començar amb tan sols el 12; hem abocat importants 
recursos i hem reinvertit tots els ingressos de l’aigua en la millora de 
la xarxa. Estem ja en condicions de licitar l’ampliació del pont de Can 
Dalmases que millorarà molt la connectivitat del barri. També estem 
treballant en la millora d’asfaltats de carrers, voreres, enllumenat, parcs 
infantils i equipaments. Ha estat i és una acció de govern decidida, sota 
una excel·lent cohesió i molt treball per obtenir recursos econòmics de 
totes les administracions sense endeutar l’ajuntament. Hem fugit de ma-
cro-projectes inviables i ens hem centrat en allò que realment necessita 
i ens demana la gent, sempre en permanent respecte al medi ambient. 
Ara ens volen imposar una nefasta ampliació de l’autovia que no volem 
i entre tots ho aturarem.

GILBERTO, FILL ADOPTIU DE COLLBATÓ
Va ser l’any 2011 quan es va presentar una proposta particular del 
Sr. Alfons Marsà, una del Mossèn Josep-Lluís Aguilar en nom de la 
Parròquia de Sant Corneli, i tres de les següents entitats del poble: 
l’Associació dels amics de l’orgue de Collbató, la Confraria de la Mare 
de Déu de la Salut i el Casal d’Avis per anomenar el Sr. Gilberto com 
a fill adoptiu de Collbató.

Tot va començar amb una conversa amb una persona en particular que 
va comentar la il·lusió que li faria al Gilberto ser nomenat fill adoptiu de 
Collbató; a partir d’aquí es va iniciar el procés. A aquesta primera inicia-
tiva s’hi van sumar vàries entitats i associacions del poble.

Des del primer instant en què es va proposar la concessió d’aquest honor, 
el nostre grup, que tenia l’Alcaldia, tenia clar que ho volia fer. Alguns de 
nosaltres érem molt joves quan el vam conèixer. Una persona avançada 
en idees, preocupada pèls demés, implicada en activitats culturals, soci-
als... un docent de cap a peus; que va iniciar moltes activitats arrelades i 
amb continuïtat avui al poble; una persona generosa amb els altres, que 
quan explicava les seves coses, allò que havia fet, no s’oblidava mai dels 
companys; ha donat classes a adults, ha format nens i nenes amb dificul-
tats... Amb constància i tossuderia, amb respecte i diàleg, amb energia 
positiva. Una persona de la qual, sempre s’aprenia. En aquell moment, 
un membre del consistori, el Sr. Enric Serra, va dir que en Gilberto era 
dels herois que sempre hi són, en segona fila, amb la serva humilitat que 
el caracteritza. I en votació secreta, plens de satisfacció, el Ple municipal 
per unanimitat va recolzar la proposta.

Moltes gràcies, Gilberto, per tot el que ens has donat

Grup dels socialistes de Collbató

ESPEREM UNA REACCIÓ
 
Ha arribat l’estiu i amb ell han arribat canvis, en principi haurien 
de significar canvis, els fets ja ens ho demostraran.
Per primera vegada un govern de l’Estat Espanyol ha caigut després 
que s’aprovés una moció de censura. Pedro Sánchez, del PSOE, és 
el nou president d’un govern que suposadament havia de compor-
tar canvis. Diem suposadament perquè ha nomenat ministres tan 
poc sospitosos de canviar les coses a bé com Josep Borrell.
Però estarem amatents, de moment els presos polítics continuen 
tancats de forma preventiva, i no sembla que hi hagi cap intenció 
de revertir la situació.

Davant de la gravetat del problema que ens afecta a Collbató i als 
municipis veïns, el projecte d’ampliació de l’A-2, el nou govern 
també haurà de dir la seva.

Recordem que aquest és un projecte que ve d’una voluntat po-
lítica de l’antic govern del PP. Al territori ja s’està fent la feina, 
recentment els ajuntaments afectats han decidit unir esforços per 
aturar aquesta proposta, i plantejar un debat entre totes les admi-
nistracions afectades sobre quina és la millor solució. Així mateix el 
malestar entre els veïns és evident i de continuar endavant amb el 
projecte probablement comportarà mobilitzacions en contra.

Caldrà doncs a veure quina és l’actitud del govern del PSOE. Continuar 
la línia marcada pel PP i tirar endavant l’ampliació de l’A-2 o aturar-ho i 
dialogar amb el territori, amb els municipis i la Generalitat? Des d’ERC 
esperem que triïn la segona opció, que reaccionin i abandonin la men-
talitat radial i centralista del projecte i cerquin alternatives.
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Nit d l’ Esport

Una renovada Nit de l’Esport

M
és de 300 persones van retre homenatge als 
esportistes en la Nit de l’Esport, que es va 
celebrar el 16 de juny a la Pista Esportiva 
Martí Gil i que va oferir un format reno-

vat i un increment en el nombre de participants. L’Es-
porbató de l’any va ser per al corredor Andreu Simon.

L’acte, presidit per l’alcalde, Miquel Solà, i el regidor 
d’Esports Jordi Riera, va estar presentat pel monolo-
guista Xavier Castells. Després de l’actuació del grup 
de ball SAHARIK i d’una introducció humorística, va 
començar el lliurament de distincions als esportistes de 
l’any, per part de les entitats del poble.

El president de 4000Peus, David Martí, va lliurar el 
premi a Jacint Aicart, destacant la seva implicació 
amb l’entitat.

La directora de D8N8, TJ, va donar el premi a Pilar Ferré, 
per la seva constància, simpatia i companyonia.

Sergi Fernández, president del Club de Tennis Taula 
Collbató, va lliurar el guardó a Sandra Hidalgo, jugadora 
promesa del club.

El president de l’Associació Esportiva Do-Kai Collbató, 
Manuel Francisco Vicente, va fer entrega de la distinció 
a Francisco Ruiz, per la seva dedicació i esforç.

Jacinto Muñoz, monitor de l’escola Taekwondo Sesro-
vires, va representar al director de l’escola Taekwondo 
Collbató, Alberto Bonilla, que no va poder assistir per-
què participava en un campionat. Va lliurar el premi a 
l’Aina Ferré, per la seva bona evolució i per la constància 
i dedicació.

Josep Lázaro, de la Penya Blaugrana de Collbató, va en-
tregar el premi a Joan Vallès. El va recollir un familiar i 
també soci de la Penya, Jesús Moratalla.

Ramon García, el president del Casal d’Avis Collbató 
va premiar el Juan Guardia, jugador de petanca i gran 
caminador.

Per l’Slam Club, el director gerent, Josep Ramon Mier, 
va donar el premi a la Laia Rodríguez, jove promesa del 
pàdel català.

Juan Carlos Asensio, president del Club Ciclista Coll-
bató, va atorgar la distinció a José Luis Reyes, soci de 
l’associació, per la seva dedicació, sacrifici i perseverança.

Luis Lombera, secretari del club esportiu Lataca, va 
donar el guardó a la Cristina Pérez, primera sòcia del 
club en finalitzar La Portals i que va definir com un 
exemple i una font d’inspiració. Joan Itarte, membre 

de la junta del Club Tennis Collbató, va atorgar la distinció, a 
títol pòstum, a Jesús Sotoca i li va dedicar un emotiu discurs. 
L’esposa, Montse Prado, acompanyada de la família, va recollir 
el guardó.

Finalment, l’Esportbató de l’any va ser per Andreu Simon, 
guanyador de 5 curses de l’Alba; les últimes quatre, seguides. 
Simon, de 27 anys, és de Sant Vicenç dels Horts però viu a 
Collbató.

Tots els assistents van poder compartir xerrada i interessos 
esportius amb l’aperitiu que va cloure l’acte.


