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Telèfons d’interès
Serveis
Ajuntament de Collbató
Atenció ciutadana
Àrea d’esplai La Salut
Biblioteca municipal
Casal d’avis
CAP Collbató
CAP El Bruc
CAP Esparreguera
Demanar hora al metge
Farmàcia Villaescusa
FECSA (avaries)
Agència Tributària Igualada
Organisme Gestió Tributària
Igualada
Hispano Igualadina
Hospital Martorell
Oficina de turisme

93 777 01 00
012
646 37 86 24
93 777 93 41
93 777 03 77
93 777 07 59
93 771 01 31
93 770 81 00
902 111 444
93 777 00 76
900 77 00 77
93 804 65 61
93 472 91 40
93 804 44 51
93 774 20 20
93 777 90 76
/667 56 27 16
93 777 06 33
93 777 01 36
93 771 00 04
900 750 750
93 775 55 52

Oficina Correus Collbató
Parròquia de Collbató
Parròquia del Bruc
Gas Natural (avaries)
Serveis funeraris (Pomfusa)
Aigües de Collbató
Atenció al client (dimecres i divendres,
de 9.30 a 13.30 h)
900 102 307
Avaries (24 hores)
616 421 478
Taxi Collbató, El Bruc i Esparreguera
659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

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

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

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

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

AGENDA
SETEMBRE 2018

1 DISSABTE

FESTA DEL CLUB DE TENNIS
Club de Tennis Collbató
Més informació a www.tenniscollbato.cat

2 DIUMENGE

FESTA DE L’ESPORT
Coneix i practica l’esport amb les entitats de
Collbató.
Exhibicions, tastets esportius, curses, etc.
Hora: 10 hores
Lloc: Camp de futbol municipal, Escola
Mansuet, Slam Club, Club de Tennis
Collbató

2 DIUMENGE

CONCERT DE FLAUTA I ORGUE
Intèrprets: Shigeru Akiyama i Asako
Akiyama.
Autors: Frescobaldi, Cima, Van Eyck.
Hora: 19 hores
Lloc: Església Sant Corneli

7 DIVENDRES

INAUGURACIÓ
DEL CURS ESCOLAR 2018-19
Trobada dels professionals de la comunitat
educativa de Collbató amb motiu de l’inici
del curs escola.
Activitat restringida.

8 DISSABTE

BALL MENSUAL DEL CASAL D’AVIS
Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura

8 DISSABTE

SOPAR AVV NUCLI ANTIC I PUJOLET
Sopar anual organitzat pels veïns i veïnes
d’aquest barri collbatoní.
Hora: 21 hores
Lloc: Casinet

9 DIUMENGE

1ª CURSA CICLISTA ENTRETERRES
El Club Ciclista Collbató posa en marxa
la primera edició de l’Entreterres, la cursa
ciclista de 61 km que tindrà lloc el 9 de
setembre i travessarà les comarques del Baix
Llobregat i de l’Anoia.
Hora: 8 hores
Lloc: Sortida i arribada a Collbató, passant
per diferents indrets del Baix Llobregat i de
l’Anoia

10 DILLUNS

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.
CELEBRACIÓ A COLLBATÓ
Actes institucionals de commemoració de la
Diada Nacional de Catalunya.

14 DIVENDRES AL 17 DILLUNS

FESTA MAJOR DE COLLBATÓ
Arriba la festa grossa al poble!

15 DISSABTE

HORARI D’HIVERN DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca municipal recupera l’horari
d’hivern i reobre els dissabtes de 10 a 14 h.
L’horari de la setmana és:
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.
Matins de dimecres i dissabte, de 10 a 14 h.

DIJOUS 20

TALLER NARRATIVA II
Casal de Cultura
2ª edició del Taller de narrativa a càrrec de
Silvia Baraldés. 10 sessions (Dijous). Inscripcions al Casal de Cultura o per correu a
casal.collbato@collbato.cat
Hora: A les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament

DIVENDRES 21

DIVENDRES DE FOTO:
FOTOGRAFIA DE CARRER
Tarda dedicada a la fotografia, xerrada amb
un especialista en fotografia de carrer.
Hora: A les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza Objectivament

DISSABTE 22 I DIUMENGE 23

TORNEIG DE TENNIS TAULA
Dissabte torneig per a federats i diumenge
torneig popular.
Inscripcions a cttcollbato@gmail.com
Hora: A les 9 hores
Lloc: Gimnàs de l’Escola Mansuet
Organitza: Club de Tennis Taula Collbató

Ajuntament

E

Finalització de l’asfaltat del tram
superior del Passeig Mansuet

l 25 de juliol van finalitzar les obres d’asfaltat
i pintat del tram superior del Passeig de Mansuet, com a part final de les obres
de millora del ferm en aquest espai. També s’ha renovat la pintura
de la resta del passeig.
L’asfaltat del passeig forma part
de les actuacions de millora previstes, com la cruïlla entre els
carrers Lleida i Tarragona, que
també s’ha tornat a asfaltar.
La millora del ferm d’aquests
carrers forma part del programa
d’accions inclòs al pressupost
2018 que el Ple Municipal va
aprovar el 19 de març. Aviat es
licitaran altres obres d’asfaltat
o de millora viària de les quals
informarem.

Miquel Solà

Josep Estradé

Maria Teresa Casanovas

Àlex Samaranch

Jordi Riera

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

Primer Tinent
d’Alcalde.
Regidor d’acció
territorial i mobilitat.

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

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

Regidor d’Esports,
Joventut i Gent
Gran.

estradecj@collbato.cat

casanovasam@collbato.cat

samaranchja@collbato.cat

solanmq@collbato.cat

Ana Úbeda
(Socialistes de
Collbató)

Concepció Alsina
(Socialistes de
Collbató)

Salvador Valls
(Socialistes de
Collbató)

Oriol Castells
(Socialistes de
Collbató)

Emilia Rabadán
(Socialistes de
Collbató)

rierahj@collbato.cat

Jordi Serra

(Regidor no
adscrit)
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Ajuntament

El ple insta a una taula de negociació
entre ajuntaments, Fomento i Generalitat
per consensuar les modificacions
en l’autovia A-2
El darrer ple municipal abans de l’estiu va aprovar una moció conjunta de tots
els grups municipals per demanar que les actuacions a l’autovia A-2 es facin per
consens i amb la participació del territori. També va tractar la informació a la
web municipal i el servei de neteja de la població, entre altres temes.

L

a sessió es va iniciar dilluns passat amb l’aprovació de l’acta del ple anterior, amb els vots a favor
de tots els regidors, excepte de Jordi
Serra, que es va abstenir, argumentant que no havia assistit al ple.
A continuació, l’alcalde va donar
compte dels acords de Govern, com
la contractació de personal a l’Ajuntament; un auxiliar de deixalleria,
un de suport logístic i un d’administratiu. Pel que fa a l’auxiliar de
deixalleria, i a pregunta de la regidora Concepció Alsina, l’alcalde va
explicar que aquest lloc és de reforç.
Ampliació del pont de Can Dalmases i millores als equipaments
culturals
En el punt dedicat a donar compte dels decrets d’alcaldia, l’alcalde,
Miquel Solà, va explicar que l’Ajuntament ha aconseguit un estalvi net
d’1 milió d’euros. També, que s’ha
aprovat un decret per modificar
el pressupost amb la incorporació
del romanent i la posada en marxa
d’obres com l’ampliació del pont de
Can Dalmases i millores als equipaments culturals del municipi, com
el Casinet. La regidora Ana Úbeda
va preguntar a què es dedicarà el
superàvit. L’alcalde va respondre
que resten pendents un parell de
sentències, derivades d’accions de
l’equip de Govern anterior, que poden implicar despeses, i que cal pro-
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visionar-les. La resta del superàvit,
va explicar Solà, es dedicarà a inversions per al municipi.
El ple també va donar compte de
l’aprovació definitiva d’una modificació puntual al Pla General d’Ordenació Urbana referida a Els Clots
2 i la zona esportiva del centre del
poble.
Després de debatre sobre la redacció de la modificació de l’ordenança fiscal número 5, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per aclarir quan
es pot aplicar una reducció del 80%,
a l’hora de sotmetre-la a votació,
la modificació no va ser aprovada
pels vots en contra dels regidors
del grup socialista i del regidor no
adscrit.
El següent punt era donar compte
de la xifra d’habitants a 1 de gener
de 2018, que se situa en 4.458 persones; 63 més que l’any anterior.
Moció conjunta per consensuar
les modificacions en l’autovia
A-2
Tots els regidors, excepte Jordi Serra, que s’hi va abstenir, van votar a
favor de la moció conjunta de rebuig del pla de treball de reforma
de l’autovia A-2, en el tram Igualada-Martorell, una reforma que el
Ministerio de Fomento preveu fer
de l’any 2020 fins a 2023-25. A la
moció, que és un text consensuat

entre els ajuntaments afectats, es va
destacar que “cal establir la cooperació entre els municipis, el Ministerio de Fomento i la Generalitat de
Catalunya i que la reforma tingui en
compte l’afectació als barris”. Per a
fer-ho, la moció va demanar una
taula de negociació entre les tres
administracions per consensuar les
accions.
El regidor Jordi Serra es va queixar
que no havia estat convocat per rebre informació sobre aquesta moció,
que no hi havia hagut diàleg amb els
veïns i les associacions i que calia
un dictamen del Consell de Medi
Ambient. L’alcalde el va respondre
que “s’ha parlat amb les associacions
des del primer moment, que s’ha informat al Consell de Medi Ambient
i que la moció està presentada pels
grups municipals”.
Pel que fa als precs i preguntes,
Concepció Alsina va indicar que la
web municipal mostra només les
ordenances més recents i que cal
facilitar l’accés a totes. L’alcalde va
explicar que es deu a problemes de
connexió entre les diverses bases de
dades i que s’està intentant solucionar des de la Diputació.
El regidor Oriol Castells va demanar que, a l’espera de l’asfaltat de
l’Avinguda del Centenari Amadeu
Vives, com a mínim es pintés el
carril bici per millorar la seguretat
dels seus usuaris. L’alcalde va pren-

Ajuntament

dre nota de la proposta per fer-la
efectiva abans no es facin les obres
definitives al carrer.
Preguntes sobre les entitats esportives de Collbató
El regidor Salvador Valls va dedicar
una sèrie de preguntes a aspectes
relacionats amb les entitats esportives del poble. Així, va demanar si hi
ha previst organitzar la Collbatonina, les millores previstes al Club de
Tennis Collbató i al camp de futbol,
i si s’obrirà al públic aquesta instal·
lació. El regidor Jordi Riera va respondre que aquest any no se celebrarà la Collbatonina perquè no hi
ha prou efectius per organitzar-la
en condicions i que és millor deixar
un any per poder agafar forces de
cara a la seva organització. Respecte a les millores previstes al Club
de Tennis, va explicar que totes les
parts implicades ja havien signat,
amb la qual cosa es preveu que es
puguin dur a terme en breu. Pel que

fa al camp de futbol, va dir que es
posarà al dia la instal·lació mitjançant una subvenció de la Diputació
i que està previst que les obres es
facin en unes setmanes. Respecte a
l’accés a la instal·lació, va explicar
que la guàrdia municipal té indicacions d’obrir el camp de futbol quan
hi hagi una petició.
A continuació, el regidor Jordi
Serra va preguntar sobre la il·luminació als sostres de les Coves de
Montserrat que, segons ell, estava
prevista en el projecte de millora i
va voler saber si s’havia retallat el
recorregut. L’alcalde el va respondre explicant que el pla d’actuació a
què feia referència no és el que finalment es va aprovar, perquè era
econòmicament inviable i que el
projecte final està executat. Pel que
fa al recorregut, va dir que s’ha escorçat la visita a la part final, que és
la menys interessant.

Transparència, i neteja del municipi
Jordi Serra també va fer referència
a la qualificació obtinguda per la
pàgina web a l’informe sobre transparència Infoparticipa. Segons va
explicar, l’ajuntament suspèn perquè no ofereix informacions com
l’organigrama, els acords de la junta de govern o el pressupost anual.
També s’hi va referir al servei de
neteja del municipi, que ha disminuït la seva efectivitat.
L’alcalde va respondre que, des que
ha tingut lloc la nova licitació, l’empresa que fins ara ofereix el servei
s’ha relaxat i aquest és un problema
que afecta a tot el poble. Va explicar
que la companyia s’està arriscant a rebre penalitzacions en el pagament del
seu servei, donat que ha empitjorat.
En tot cas, va indicar, aquesta situació es normalitzarà quan entri la nova
empresa concessionària del servei de
recollida selectiva i neteja viària.
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Notícies

Obres de millora del Casinet
El Casinet, un dels equipaments culturals més representatius de Collbató, ha rebut obres
de millora, seguint les peticions que havien fet arribar les entitats culturals que el fan
servir per programar activitats públiques.

L

a primera quinzena d’agost
s’han dut a terme les obres
de la fase I de millora de
l’equipament, que contemplen l’ampliació del magatzem,

l’obertura d’una sortida d’escena lateral (per millorar la seguretat i per raons tècniques), el pintat de l’escenari
i la instal·lació de punts de llum a la
terrassa exterior del carrer Colon i del
passeig Mansuet.
A l’octubre està prevista la segona fase de
les actuacions, que engloben la millora de la
il·luminació de l’escenari, modificacions de
la rampa d’accés a escena
per facilitar la mobilitat
i la inversió en decorats
i en el manteniment del
tèxtil d’escena.

Gran part de les actuacions recullen
demandes de les entitats i associacions
culturals que fan ús del Casinet. Les
dues fases tenen pressupostada una
inversió total de 25.000 euros que va
ser aprovada pel ple municipal del mes
d’octubre de 2017.
Les accions de millora del Casinet
formen part del conjunt d’actuacions de millora dels equipaments i
infraestructures que vam anunciar
la setmana passada i entre les quals
destaquen l’ampliació del Pont de
Can Dalmases, del Parc de Bombers,
les obres de condicionament de la
segona planta del Casal de Cultura i
la construcció del Centre de Salut a
les antigues escoles, entre altres.

Al setembre, Collbató viu la Festa Major!
Teatre, música, jocs infantils, esport popular i diada castellera amb els Castellers de
Vilafranca són algunes de les propostes del programa de Festa Major, que tindrà lloc els
dies 14, 15, 16 i 17 de setembre.

E

n l’edició d’enguany destaca
la música de Big Festival,
Swing Latino, Gertrudis, el
teatre “The Chanclettes” i les
arts de carrer amb Bot Project.
A Collbató la festa major té moltes cares, la festa esportiva amb els campionats de futbol sala, basquet i la pedalada
popular. La més tradicional amb el correfoc dels diables Salnitrats, l’exhibició
castellera, havaneres… La festa més iconoclasta amb el teatre The Chanclettes
i la més sonada amb les músiques de
Big Festival, Gertrudis i DJ Adrià Ortega. Per a la gent gran, la festa de tota la
vida, amb havaneres, ball de festa major
amb l’orquestra Swing Latino, i el dinar
de germanor. La festa infantil, per a la
canalla, amb jocs i atraccions pels més
menuts… Viu la teva festa!
Pots trobar el programa sencer a
www.collbato.cat
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Notícies

La festa dels grans

Collbató es vesteix de Festa Major coincidint amb la festivitat de Sant Corneli (16 de setembre), patró del municipi.
Així, al voltant d’aquesta festa local, té lloc la programació
de la Festa Major coincidint amb els darrers dies de l’estiu.

El dilluns 17 de setembre és la jornada de la festa dedicada especialment a la Gent Gran. Destaca, al matí el
dinar de germanor i, al vespre, la cantada d’Havaneres
al Casinet.

Un programa d’allò més complet
DIVENDRES, 14 DE SETEMBRE
20 a 20.45 hores
Plaça de l’Era
PREGÓ DE FESTA PER JOAN PERA
L’actor de cinema, teatre i doblatge
serà el protagonista del pregó de la
Festa Major 2018.

22.30 hores
(Amb pre-show a les 22 hores)
Casinet
THE CHANCLETTES
The Chanclettes, amb Lola Bastarda
& La Mega Pubilla com a hostesses
d’honor, celebren els seus 20 anys
de carrera amb un nou espectacle:
”#DPutuCooL”, el seu xou més esbojarrat i compromès. Hi trobareu
barbudes, kikixou, corruPPtion,
whatsappet, trans-gresión, indepentDANCE, selfie, Las Meninas
HyperBorbónicas, NewBurlesque,...
Un retrat hilarant de la societat
que ens envolta i de temes socials
i polítics d’actualitat, amb els seus
famosos TúrmixPlayback’s, ball,
paròdies, i humor irreverent. Cabaret contemporani cosmopolita amb
denominació d’origen. Donatiu d’1
euro (a taquilla), destinat a l’ONG
Collbató per a la Solidaritat

23.59 hores
Pista coberta Martí Gil
THE BIG FESTIVAL
The Big Festival farà gaudir els més
joves amb el show dels DJ de #BigFriday, molt populars al Baix Llobregat Nord.

DISSABTE, 15 DE SETEMBRE
9 hores
Pistes esportives de Can Dalmases
CAMPIONAT DE FUTBOL SALA
Apunta’t al Campionat amateur de
futbol sala, amb la col·laboració
del Centre d’Esports Collbató. Forma un equip de 5 jugadors, de 16 o
més anys. Els partits seran de 20
minuts a rellotge corregut (2 parts
de 10 minuts cada una).
Les inscripcions són gratuïtes i es
poden fer al Casal de Cultura, fins
al dia 14/09. Caldrà que indiqueu:
nom equip, nom dels integrants,
DNI i les dates de naixement (màxim 7 jugadors per equip); telèfon
de contacte i correu del responsable de l’equip. El mateix dissabte,
fins mitja hora abans, a la pista
coberta, si no s’ha arribat al límit
d’inscrits. Hi haura premis pels 3
primers equips guanyadors
9 hores
PEDALADA POPULAR

17.30 hores
Passeig Mansuet
CERCAVILA POPULAR
Acompanyeu als Gegants de Collbató, la Marta i en Mansuet en la
tradicional cercavila pels carrers
del poble, amb la visita de dues criatures sorprenents.

18.30 hores
Plaça de l’Era
EXHIBICIÓ CASTELLERA
Per primera vegada a Collbató, els
Castellers de Vilafranca, una de les
colles castelleres més importants
dels pais, acompanyats, pels d’Esparreguera i Cornellà, oferiran una
exhibició de luxe.

12 hores
Pistes esportives de Can Dalmases
BOT PROJECT: COLLAGE
Acrobàcies, equilibris, salts que
desafien la gravetat, manipulació
d’objectes i altes dosis d’enginy i
d’humor són els elements de “Collage”. Un espectacle de trampolí
per a tots els públics, ple de diversió i presentat per la companyia catalana BotProject.
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Notícies
21.30 hores
Carrers del poble
SEGUICI DEL PASTOR. COLLBATÓ ES
PREPARA PER VÈNCER EL MARMOTOT

de la ràdio a Catalunya oferirà una
nit plena de ritme com a DJ.

19 hores
Pista coberta Martí Gil
CONCERT DE L’ORQUESTRA SWING LATINO
Ball de tarda per a totes les edats
amb música de sempre i les melodies que fan moure el cos.

DIUMENGE, 16 SETEMBRE
La Colla de Diables Salnitrats de
Collbató prepara una nova festa de
foc pel dissabte de Festa Major, encabida en la llegenda de l’entitat i
en la ‘Salnitrada. La lluita de Collbató contra el Marmotot’. La festa,
que tindrà lloc als carrers del nucli
antic, serà una cercavila on els establiments col·laboradors oferiran
un tast (tapa+beguda) a preus populars a aquells qui acompanyin el
seguici, que estarà amenitzat amb
música en directe d’una xaranga i
altres sorpreses.
El Seguici recorrerà la Plaça de
l’Era, el Racó d’en Ponis, la plaça
de l’Església, el passeig Mansuet,
el carrer Sant Corneli, el carrer
Muntanya, l’Avinguda del Centenari Amadeu Vives, el carrer Mossèn
Cinto Verdaguer i la Pista Coberta.
23.59 hores
Pista esportiva Martí Gil
GERTRUDIS: GIRA L’ÚLTIM BALL
2018, ABANS DE TREURE NOU DISC
Fusió de pop amb rumba catalana,
reggae, cúmbia i ritmes de l’est.
Gertrudis ha titulat la gira d’aquest
2018 amb el nom de la seva cançó
“L’Últim Ball”. Aquesta gira és la
darrera abans de tancar-se a gravar
les cançons del que serà el seu nou
treball, el setè de la seva carrera.
Gertrudis està vivint una segona joventut amb el seu retorn, i continua
essent un dels grups imprescindibles del circuit de festa major del
nostre país.

2.30 hores
Pista Esportiva Martí Gil
DJ ADRIÀ ORTEGA
El locutor número 1 de les tardes
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10.30 hores
Parròquia de Sant Corneli
MISSA DE SANT CORNELI
11 hores
Plaça de l’Era-carrer Colon
JOCS INFANTILS I CONCURS DE DIBUIX
Amb la participació dels Bombers
Voluntaris de Collbató, juga a l’apagafocs, visita el Rodafoc!
11.30 hores
Passeig Mansuet (davant del Frankfurt)
EXHIBICIÓ BOMBERS “EXCARCERACIÓ”
Demostració d’una extracció d’una
víctima d’accident de trànsit dins
d’un vehicle.
12.15 hores (inauguració)
Casinet
EXPOSICIÓ “30 ANYS DEL PARC
DE BOMBERS DE COLLBATÓ”
Horari de la mostra: 11-14/17-21 h.
Mostra fotogràfica de la història
del parc de Bombers del poble, tres
dècades de vida plenes d’actuacions, anècdotes i moments viscuts.
A les 13 hores, vermut inaugural a
Casinet-Terrassa
L’exposició es traslladarà els dies 18
al 29 de setembre al Casal de Cultura on romandrà oberta al públic (10 a
14 hores/16 a 20.30 hores).
17 hores
Pista esportiva de les illes
CAMPIONAT DE BASKET
Campionat amateur de Basket.
Partits de 3x3. Hi haurà dues categories: De 12 a 16 anys i de 16
en endavant. Partits de 15 min a rellotge corregut.
Inscripcions al Casal de Cultura fins
al dia 14/09 (caldrà indicar nom de
l’equip, nom dels integrants i el seu
DNI, data de naixement, telèfon de
contacte i correu del responsable de
l’equip. Màxim 5 jugadors per equip
o fins mitja hora d’abans el mateix
dia a les pistes si no s’ha arribat
al límit d’inscrits. Hi haurà premis
pels 2 primers equips participants.

21.30 hores
Carrers del Nucli Antic
CORREFOC
Festa Major de foc amb els Diables
Salnitrats de Collbató.
DILLUNS, 17 SETEMBRE
12.30 hores
Casinet
LA FESTA DE LA GENT GRAN.
ULISES & ELI
Espectacle al Casinet, especialment per a la gent gran.
14 hores
Restaurant Slamclub
DINAR-HOMENATGE A LA GENT
GRAN DE COLLBATÓ
preu: 20 euros
Les persones majors de 75 anys
empadronades a Collbató estan
convidades per l’Ajuntament. Compra de tiquets al restaurant.
17 hores
Àrea d’Esplai La Salut
KEEP CALM AND ENGRESCA’T PER
LA FESTA
Gimcana juvenil. Si tens 12 o més anys,
accepta el repte i supera totes les proves! Cal portar roba i calçat còmode. Per
a grups de 4-5 persones. Inscripcions a
bermudezmmn@collbato.cat, indicant
nom i edat dels participants. Organitza
ACTUA i col·labora La Sargantana.
19 hores
Casinet
HAVANERES
AMB EL GRUP ROQUES BLAVES
Cantada d’havaneres amb el grup
Roques Blaves. Rom Cremat per a
tots els assistents.

Notícies

ALCALDES I REGIDORS DEL BAIX LLOBREGAT NORD
ES REUNEIXEN AMB EL CONSELL COMARCAL
Per part de l’Ajuntament de Collbató hi va assistir la regidora de Promoció Econòmica i
tinent d’alcalde, M. Teresa Casanovas.

L

a reunió va tenir lloc al Museu Vicenç Ros, amb la participació de representants
de Martorell, Sant Andreu
de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Castellví de Rosanes i
Collbató, a més de la gerent i del responsable de promoció econòmica del
Consell Comarcal. El vicepresident
del Consell Comarcal i alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va actuar en
nom del president, que per raons de
salut va excusar la seva assistència.
Entre els temes que es van tractar
destaquen la Governança territorial
al Baix Llobregat, l’elaboració d’una
estratègia territorial pròpia, els vectors clau de desenvolupament econòmic i sostenible, l’anàlisi de l’activitat
econòmica-productiva, del mercat de
treball, del capital humà, i de les infraestructures.

Els participants van fer palesa la necessitat urgent de què tots els polígons industrials disposin de fibra òptica i del marge
de competitivitat que es podria perdre en
cas contrari. Com a eixos d’infraestructures, es va posar de manifest l’oposició total a l’ampliació de l’A-2 i la necessitat de
finalitzar les infraestructures que estant

aturades des de fa temps. La col·laboració
publico-privada, els centres de coneixement, la relació amb els agents socials i
el mapa de prioritats per al desenvolupament econòmic, juntament amb el pla
estratègic de turisme del Baix Llobregat
Nord, van omplir de contingut una reunió de treball intensa i profitosa.

Collbató lluita contra el frau
en els comptadors d’aigua
Les inspeccions realitzades per Aigües de Collbató han detectat casos de frau en
instal·lacions interiors. Els responsables d’aquests fraus, que perjudiquen la resta de la
població, hauran d’afrontar liquidacions elevades.

A

rran dels processos de lectures i inspeccions realitzats
per l’empresa encarregada de la gestió del servei
d’abastament d’aigua municipal, s’estan detectant
diversos fraus a les instal·
lacions d’aigua. Aquests principalment són deguts a manipulacions del comptador.

Aquestes pràctiques incompleixen
el Reglament General del Servei
Municipal d’Abastament domiciliari d’aigua a Collbató, aprovat per
l’Ajuntament, i provoquen un perjudici econòmic per al servei d’aigua en general i per a la resta d’abonats del municipi.
Cal recordar que, d’acord amb l’article 51 del Reglament, és obligació
de l’abonat la custòdia del comp-
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tador i la responsabilitat en cas de
manipulació recau directament sobre el titular del subministrament.
El Reglament estableix a l’article 79
les accions que es consideren fraudulentes i la forma de calcular la factura de liquidació del frau. Aquesta
factura pot arribar fins a un import
màxim de 5.500 euros, en funció del
termini estimat del frau.

A banda de la regularització de la
factura, l’Ajuntament també pot
imposar sancions d’acord amb els
articles 81 a 99 del mateix reglament, que tipifiquen i regulen les
sancions per frau. La manipulació
de comptadors està tipificada com
una infracció greu (o molt greu en
cas de reincidència) i la sanció pot
arribar fins a 3.000 euros que se su-

marien a la factura de regularització
del frau.
L’Ajuntament, a través de la seva
empresa gestora del servei, ha iniciat aquestes campanyes d’inspeccions aleatòries i periòdiques per
tal de reduir el nombre de fraus
existents i evitar que la resta d’abonats del municipi hagin de finançar
aquests veïns incívics.

Millors canonades d’aigua per a Can Dalmases
Els carrers Martorell i Panadella, de Can Dalmases, veuran renovada la seva xarxa
de subministrament d’aigua amb noves canonades de fosa de la més alta qualitat.
Aquestes canonades substitueixen les canonades de polietilè que es van instal·lar als
voltants de l’any 2006, que han generat contínues fuites i que es portaran al laboratori
per confirmar les sospites que no eren conformes a normativa.

A

vui han arribat a Can
Dalmases els 600 metres
de noves canonades de
fosa dúctil amb recobriment interior de formigó que conformaran la
nova xarxa de subministrament d’aigua potable
dels carrers Martorell i
Panadella. Aquestes noves
canonades estan preparades per a una pressió nominal de 40 atmosferes, quan
les que hi havia fins ara, de
polietilè, podien resistir, en
bones condicions, una pressió nominal de 10 atmosferes;
és a dir, una resistència a la
pressió quatre vegades inferior. Si
a això se suma la sospita que, quan
es van recepcionar no eren conformes a normativa, dóna com a resultat les nombroses incidències, amb
fuites continuades d’aigua, com bé
saben els veïns de la zona.
En la foto que acompanya a la notícia es pot apreciar, en primer terme,
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un tram de l’antiga canonada, que
presenta, en un tram inferior als
dos metres, tres intervencions per
intentar frenar les fuites. Un tram
de la canonada antiga serà portada
a analitzar a un laboratori per comprovar si era conforme a normativa
quan es va instal·lar o si es va recepcionar de manera irregular. En
cas que es demostri aquesta irregularitat, l’Ajunta-

ment durà a terme
les accions oportunes per demanar
les responsabilitats a l’empresa privada que llavors gestionava l’aigua
a Collbató.
Pel que fa a la instal·lació de la nova
canonada, es posarà en marxa una
xarxa provisional per mantenir el
subministrament d’aigua als veïns
mentre se substitueix la canonada

per la definitiva. En el moment de la
connexió de les noves canonades al
tub principal de subministrament,
caldrà fer un tall de subministrament puntual al poble, del qual informarem amb antelació suficient.
Amb aquesta intervenció als carrers
Martorell i Panadella se solucionarà
un dels punts més conflictius de la
xarxa, que contínuament provocava fuites i la consegüent
pèrdua d’aigua.
L’actuació forma part de la
millora integral del servei
de subministrament d’aigua
des de la seva remunicipalització, que contempla tres
vectors prioritaris: la telelectura i sectorització de
la xarxa, la recuperació de
pous per a l’aprofitament
dels recursos propis del
municipi i la millora de la
xarxa de subministrament.

Notícies

L’Ajuntament aprova l’ampliació del Pont
de Can Dalmases i del Parc de Bombers
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Collbató ha aprovat el projecte d’ampliació
del Pont de Can Dalmases i del Parc de Bombers Voluntaris, entre altres projectes de
millora dels equipaments.

R

especte al projecte del Pont
de Can Dalmases, es troba en exposició pública
al DOGC i BOP, durant
30 dies. Ja s’estan redactant els plecs
de bases per a la licitació, que es farà
tant punt finalitzi el termini d’exposició (el 6 de setembre) i quedi aprovat
definitivament. Aquesta obra es farà
a càrrec del romanent de tresoreria
que s’ha incorporat al pressupost per
a l’any 2018.

costat d’aigües avall del pont sobre el
torrent Can Dalmases.

La Diputació de Barcelona va lliurar a
l’Ajuntament de Collbató el projecte
d’ampliació del pont de Can Dalmases. Les obres, amb un pressupost de
93.461 euros, consistiran en la implantació d’una passera adossada al

També es troba en exposició pública,
fins al 6 de setembre, l’ampliació del
Parc de Bombers Voluntaris de Collbató. Quan acabi el termini, es podrà
licitar un cop se signin els convenis
amb la Generalitat de Catalunya i el

Amb aquesta actuació, s’aconseguirà
augmentar l’ample disponible de la
calçada del pont per als vehicles, i, alhora, es dotarà la infraestructura d’una
àmplia vorera segregada, per al pas de
vianants i ciclistes. A més, el projecte
contempla la instal·lació de nou enllumenat i nous elements de protecció,
com són baranes per a vianants i barreres per a la contenció de vehicles.

Patronat de la Muntanya de Montserrat, ja que el seu finançament és íntegrament extern.
Els projectes del Centre de Salut a les
Antigues Escoles i de la planta 2a del Casal de Cultura també es licitaran en pocs
dies. I dilluns, aprofitant les vacances d’estiu, començaran les obres de millora del
Casinet a la zona de magatzem, rampa i
porta d’emergència de l’escenari. També
es faran actuacions de millora al Centre
Obert i al camp de futbol. Finalment, pel
que fa a la instal·lació dels comptadors intel·ligents a la xarxa de subministrament
d’aigua de Collbató per realitzar la telelectura, ja està en fase de licitació en el perfil
del contractant i aviat es podrà fer efectiva la seva contractació.
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Les excavacions a la Cova Gran de Collbató
descobreixen que ja hi vivien caçadors
recol·lectors fa uns 15.000 anys
Investigadors del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP) de la
Universitat de Barcelona han realitzat aquest mes de juny unes excavacions
arqueològiques a la Cova Gran i la Cova Freda, de Collbató, que són uns dels
referents més emblemàtics per a l’estudi del neolític mediterrani i que han permès
constatar que a la Cova Gran hi habitaven caçadors fa 15.000 anys.

É

s la primera intervenció
científica que té lloc en
aquests jaciments després
que fossin estudiats per
primera vegada fa gairebé un segle,
en una expedició de l’Institut d’Estudis Catalans el 1922.

Les excavacions les han dirigides els
professors de la UB Josep M. Fullola,
Xavier Oms i Juan Ignacio Morales,
i l’investigador adscrit al grup Artur
Cebrià. La campanya, amb el suport
econòmic i la col·laboració institucional del Patronat de la Muntanya
de Montserrat i de l’Ajuntament de
Collbató, ha tingut lloc a la Cova
Gran i a la Cova Freda de Collbató,
jaciments en què es va definir per
primera vegada l’estil de decoració
ceràmic anomenat montserratí.
L’excavació a la Cova Freda ha permès documentar que va ser utilitzada com a cova corral per part dels
primers pagesos, que hi estabulaven
els primers ramats d’ovelles i cabres.
A la Cova Gran també s’han trobat
diversos testimonis d’ocupacions
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neolítiques (de fa entre 7.500 i 7.000
anys), i s’han recuperat fragments de
la famosa ceràmica montserratina.
L’estil montserratí, conegut a partir
dels anys cinquanta com a ceràmica
cardial, caracteritza les produccions
ceràmiques dels primers pagesos que
es van expandir pel
Mediterrani des del
Pròxim Orient.
Així i tot, una de les
novetats principals
ha estat la constatació que a la Cova
Gran també hi van
habitar grups de caçadors recol·lectors
del paleolític superior final, un fet del
qual fins ara no es
tenia constància. Les
principals troballes d’aquesta època, de fa entre 12.000 i 15.000 anys,
han estat principalment eines fabricades amb sílex i restes de fauna
consumida pels grups humans, com
cérvols conill. És força probable que
a mesura que avancin
les excavacions es puguin documentar nivells amb ocupacions
humanes encara més
antigues.
Per bé que els resultats de la campanya
de la UB encara són
força
preliminars,
s’ha pogut constatar
de primera mà el gran
potencial que ofereixen les dues coves i,

per tant, les importants possibilitats
que ofereixen per desenvolupar una
recerca continuada sobre el poblament prehistòric de les muntanyes
de Montserrat. El SERP es proposa
treballar en aquesta línia en els anys
vinents. Els resultats obtinguts en els
dos jaciments, a més d’ajudar a contextualitzar el ric material ceràmic,
ossi i lític publicat el 1925 per Josep
Colomines i conservat al monestir
de Montserrat, aporten dades rellevants de la prehistòria en aquestes
serres de conglomerats del prelitoral
català. En el cas de les ocupacions
paleolítiques, a més, omplen un buit
de coneixement d’aquest període en
tota aquesta regió.

Notícies

El creixement d’Inspira Montserrat
L’edició d’enguany de l’Inspira Montserrat ha fet palès l’interès amb què s’ha
acollit aquest any la proposta, amb tallers que han hagut de penjar el cartell de
complet i una gran assistència de públic a totes les activitats.

T

allers per a l’autoconeixement i creixement personal i activitats per una vida sana, com l’arròs
vegetarià cuinat a la terrassa del Casal de Cultura, van configurar una àmplia oferta que també
va omplir la segona jornada, en què va destacar la taula ro-

dona que va tenir lloc a les 12.30 al Casal de Cultura i en què
van participar dones collbatonines, com Antònia Arrufach,
Elisabet Fornoff, Mercè Messeguer i Anna Ramon, que van
oferir consells, eines, idees i informació per a poder-les incorporar en el dia a dia.
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Gong ple d’espiritualitat
Els grups Airun, Sarva Mangalam, Nur Camerata amb Cia. Un Sol Traç i el
cantautor Ferran Palau van protagonitzar l’edició d’enguany del festival Gong,
centrada en la música espiritual. Les Coves de Montserrat van ser l’escenari
perfecte per compartir sons que uneixen emoció i esperit.

A

les 21 hores i a la Sala de
la Catedral de les Coves
de Montserrat, el grup
Airun va presentar el
seu projecte Mystica, un tapís musical teixit per instruments tradicionals com la guitarra, el violí o les
percussions sobre una base vocal,
en un viatge musical i poètic cap a
l’origen de l’experiència mística i les
seves manifestacions al llarg de la
història, amb projeccions, que ajudaven a recrear el context propici
pel viatge.
Un cop finalitzat el concert, a les
11 de la nit i a l’altre escenari del
festival, la terrassa del Gong, Sarva
Mangalam va presentar Mant-Serrat, un recital de mantres al peu de
Montserrat, que van unir els cants
sagrats vinguts de les muntanyes
del Nepal amb la muntanya màgica.
Els assistents al festival van poder
gaudir d’una proposta gastronòmica molt especial, Happy Foods Eco
Friendly, la foodtruck més famosa
del país, guanyadora del programa
de TV3 Joc de Cartes, que va oferir
temptadores i originals propostes,
totes elaborades amb productes biològics i de proximitat de la màxima
qualitat. Happy Foods Eco Friendly
va oferir servei de restauració les
dues jornades del festival.
El diumenge, el festival va oferir
l’actuació de Nur Camerata & Cia.
Un Sol Traç, que van presentar
Itimad, un espectacle en què es fonien les danses i músiques d’Orient
i Occident, del passat i del futur i
de les arrels i l’avantguarda. L’actuació final va estar protagonitzada
pel cantautor Ferran Palau, que va
tancar, amb el seu pop intimista i
ple d’emoció, aquesta edició del festival.
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Els acollits per l’Associació de Collbató
per a la Solidaritat redueixen en un 40%
la radioactivitat al cos

E

l grup de nens acollits aquest
estiu per les famílies que col·
laboren amb l’Associació de
Collbató per a la Solidaritat
han pogut comprovar com la seva estada a Collbató ha reduït en gairebé
un 40% la presència de l’isòtop radioactiu cesi 137 en els seus cossos.

ció. Això indica que, si es mantenia la
mateixa quantitat de l’isòtop al cos, tenien moltes probabilitats de contraure
malalties derivades de l’exposició a la
radioactivitat. Amb l’acollida, a més de
baixar els nivells de manera general,
dues de les nenes han assolit un nivell
normal de cesi 137 a l’organisme.

Aquesta data és fruit de l’estudi realitzar per l’Institut Belrad, una entitat
independent que mesura la radioactivitat. L’institut havia mesurat la presència de cesi 137 abans de l’arribada a
Collbató i ho va tornar a fer a principis
d’agost, un cop van arribar a l’aeroport
de Minsk. El cesi 137 és un element

A més de millorar la salut dels acollits,
l’estada durant l’estiu vol aportar valors, coneixements i acompanyament
perquè, en un futur, aquestes persones
puguin viure en una zona no radiada.

radioactiu producte de la fusió d’urani
i que, acumulat en el cos, pot comportar malalties pel dany cel·lular a causa
de la radiació que emet.
Quan van arribar a Collbató, tots els
acollits estaven a un nivell d’interven-

Si vols ampliar la informació sobre l’associació, els pots contactar a la seva pàgina web www.solidaritatcollbato.org.
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La Font del Còdol ha gaudit
de la Festa Major més popular
De divendres 3 a diumenge 5 d’agost, la Font del Còdol ha reunit grans i petits en
la seva festa major més popular, amb activitats perquè tothom se sentís part de la
celebració.

L

a Comissió de la Festa
Major va organitzar un
complet programa d’activitats que es van iniciar
amb el pregó, a la plaça U d’octubre, on els organitzadors van agrair
la participació de les persones que
s’apleguen a la festa, a les quals van
definir de “molt especials”. Segons
van explicar els representants de la
Comissió, aquest any la festa tornava a batre rècords, amb més de 250
persones que s’aplegaven al sopar
de germanor per donar la benvin-
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guda a la festa. A continuació, el
grup de rock-blues Reckless va tornar a oferir una actuació plena de
força i farcida de clàssics d’aquests
estils musicals que van fer ballar de
valent part dels assistents. La festa
es va allargar amb una sessió de DJ
que va accelerar el ritme de la nit.
A les 8 del matí de dissabte, una
bona traca va provocar la despertada general i va donar pas a l’inici
de la caminada popular de la festa
major, amb 9 km de recorregut. Els
esforçats caminants, que van haver
d’afrontar temperatures molt elevades, van recuperar energies amb
una botifarrada popular. Al migdia,
quan més cremava el sol, la festa de
l’escuma per a grans i petits va refrescar tothom que es va apropar a
la plaça.
A partir de les 18 hores, oferta de
nombroses activitats, com la xocolatada, la possibilitat de jugar amb

els inflables i de mostrar l’equilibri i la capacitat de resistència amb
el toro mecànic. Els més tranquils
podien recórrer el barri amb el trenet elèctric. L’orquestra Solimar va
oferir èxits tradicionals i la nit es va
tancar amb un karaoke popular.
L’últim dia de la Festa Major, el diumenge, va començar més tard, amb
la celebració de la missa a les 10.30
hores. A les 12 hores, a la plaça, hi
va haver el vermut popular, que va
donar pas al descans del migdia. A
partir de les 18 hores, jocs tradicionals com la trencada de l’olla i el
concurs de dibuix de la portada del
programa de l’any vinent van tenir
als més petits ben enfeinats. La plaça també albergava nombroses activitats, com el torneig de futbolí i
exhibició de grafitis a la plaça per
part del col·lectiu Doble A.
A partir de les 19.30 hores, el grup
Roques Blaves va oferir havane-

res, acompanyades del tradicional
rom cremat per als assistents. Durant la seva actuació, la majoria del
públic va fer la tradicional onejada
de mocadors que, en aquest cas, va
revestir un caràcter de protesta per
la situació dels presos polítics, amb
gran profusió de mocadors de color groc i la presentació de pancartes. I de la música, al foc. La colla
de diables Salnitrats van oferir un
correfoc que va omplir d’espurnes
i corredisses la Font del Còdol, per
part dels més agosarats, que ballaven sota el foc, al costat dels diables. Un cop celebrat el sorteig de la
rifa, el duet Blau Magnòlia va oferir
el tradicional ball del fanalet que va
acomiadar com cal les festes.
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ENTRETERRES, LA CURSA
DEL CLUB CICLISTA COLLBATÓ
El Club Ciclista Collbató posa en marxa la primera edició de l’Entreterres, la cursa
que tindrà lloc el 9 de setembre amb dues modalitats, 61 i 34 km i travessarà les
comarques del Baix Llobregat i de l’Anoia.

L

’Entreterres sortirà davant
del restaurant La Cassola,
al centre comercial de Collbató. Per deixar els cotxes
es disposarà d’aparcament davant del
poliesportiu Martí Gil que és on finalitza la cursa. Es recomana deixar el
cotxe a l’aparcament, hi ha prou places i la sortida està a 900 metres, on es
disposarà de dutxes i punt de neteja
de bicicletes.
El recorregut tindrà lloc per senders
i pistes de la Serra de Can Perelloch,
Serra de Can Dolcet, Hostalets de Pierola, Roques Blanques i el Bruc, entre altres, al voltant de la muntanya
de Montserrat. Són dos traçats, de

61 km i 34 km, pensats per gaudir i
per a tots els nivells. Hi haurà 2 avituallaments i el dinar a l’arribada. Les
inscripcions es tancaran el 31 d’agost.
A l’Entreterres també es fa una crida
a la solidaritat. Per això un euro de
la inscripció anirà dedicat el Centre
d’Educació Especialitzada Balmes II.
La recollida de dorsals es farà el dissabte 8 de setembre a la tarda i el mateix
dia de la cursa. Més endavant es donaran més detalls. Per fer la inscripció,
pots anar a http://7sports.es/entreterres/. Si vols contactar el Club Ciclista
Collbató per a més informació, els pots
escriure a c.c.collbato@hotmail.com.

El diumenge 2 de setembre, practica
l’esport amb les entitats de Collbató!

E

l diumenge 2 de
setembre, de 10 a
13 hores, tens a
la teva disposició
tota una sèrie d’exhibicions, tastes esportius, curses i activitats al camp de
futbol municipal, l’escola
Mansuet, l’Slam Club i el
Club de Tennis Collbató perquè coneguis tota
l’oferta esportiva que
t’ofereixen les associacions de Collbató.
Un gran nombre d’activitats esportives per a
tu: Xuts a porteria i Balla, Collbató!, al pati de
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l’escola Mansuet; pedaleja pel món
i vine a jugar a tennis taula, al gimnàs de l’escola Mansuet; rocòdrom
i baixada en tirolina i iniciació a
l’atletisme, al camp de futbol; practica el tennis!, a les pistes de tennis;
tastet de pàdel i fes punteria amb la
Penya, a l’Slam Club, i Zumba i ball,
a la sala gran de l’Slam Club.
A l’Slam Club també tindràs tota
una sèrie d’exhibicions esportives:
Karate, a les 10, 11 i 12.30 hores;
activitat dirigida, a les 10.30, 11.30
i 12 hores. A les 12 hores, activitat
de taekwondo amb la participació
de medallistes mundials, nacionals i
campions de Catalunya.
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Breus

EL SOPAR DE LES TEULADES,
PER UNA BONA CAUSA
El tradicional Sopar de les Teulades va tenir lloc
el dissabte 7 de juliol, a les 21 hores, a la plaça de l’Era. A l’inici del sopar, el mossèn de la
parròquia, Bernat Martorell, va anunciar que la
recaptació es farà servir per a col·laborar en la
reparació del rellotge del campanar. Els participants van poder gaudir d’una bona estona entre
els veïns i ballar amb les músiques interpretades
pel grup de Xavi Cris.

GRANS INTÈRPRETS, A COLLBATÓ
Diumenge 5 d’agost, i dins de la programació del festival de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS Festival), els professors Johannes Geffert,
a l’orgue; Sarah Rumer, a la flauta, i Peter Thiemann,
al violoncel, van oferir una gran interpretació d’obres
de Händel, Mendelssohn, Mozart i Bach, entre altres,
en format de trio, duo i individualment. El concert va
tenir lloc a l’Església de Sant Corneli, que va registrar
una nombrosa assistència per gaudir d’aquests tres grans
músics. L’AIMS, activa des de fa 16 anys, organitza el seu
festival com una oportunitat perquè els estudiants puguin mostrar el seu talent i les seves habilitats acabades
d’aprendre davant un públic local, en pobles singulars,
dins d’esglésies i en llocs històrics. Els concerts al Festival són la culminació de l’aprenentatge realitzat i de
l’orientació rebuda que connecten finalment els estudiants i els mestres amb el públic.

CAP DE SETMANA DE TENNIS
TAULA EL 22 I 23 DE SETEMBRE
El Club de Tennis Taula Collbató ofereix un cap de
setmana dedicat a aquesta disciplina esportiva els dies
22 i 23 de setembre. El dissabte 22, de 9 a 14 hores,
proposen el Torneig Festa Major de Collbató, per a
federats. Les inscripcions es poden fer fins al 20 de setembre, el preu és de 10 euros i oferirà trofeus i material Xiom pel guanyador i segon classificat. Diumenge
tindrà lloc el torneig popular Ping Pong per tothom,
amb inscripció gratuïta, el mateix dia del torneig, que,
després de l’escalfament, de 9 a 10 hores, tindrà lloc de
10 a 13 hores. Els dos tornejos es faran al gimnàs de
l’Escola Mansuet. Per a la inscripció a qualsevol dels
dos esdeveniments esportius, podeu contactar el club
al correu electrònic cttcollbato@gmail.com o al mòbil
686 617 677 (Sergi).
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CRISTINA PARÉS I NEUS SÁNCHEZ,
UN CONCERT PLE DE SENSIBILITAT
Diumenge, 15 de juliol, dins del cicle organitzat per l’Associació Amics de l’Orgue de Collbató, les joves intèrprets Cristina Parés, al violí, i Neus Sánchez, al piano,
van oferir un concert ple de sensibilitat, amb la interpretació d’obres de Bach, Beethoven, Rachmaninoff i
Toldrà, entre altres. En format de duo, o fent solos en
els seus respectius instruments, les joves músiques, que
acaben de graduar-se en el Conservatori Municipal de
Música de Barcelona tot just aquest passat mes de juny,
van emocionar el públic que omplia l’església de Sant
Corneli. Abans de l’actuació, Raimon Giner, en representació de l’Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató,
va recordar emotivament Gilberto Pérez, fundador i
president de l’Associació, que va morir el juny passat.
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Entitats

30 anys protegint les persones i l’entorn
Fa 30 anys que els bombers de Collbató van passar a formar part dels Bombers
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, integrats a la Regió d’Emergències
Metropolitana Sud. Actualment, 22 bombers treballen activament per protegir
Collbató, l’entorn privilegiat de Montserrat, del quan són l’equip de referència,
i per ajudar allà on siguin necessaris.

S

egons indica el cap del Parc
de Bombers Voluntaris de
Collbató, David Colomé,
“segurament som el parc
que més serveis de muntanya fem
de la zona sud; una de cada quatre
sortides urgents és a la muntanya”.
Aquesta presència constant a Montserrat, per ajudar a les persones que
tenen un incident dins del Parc Natural, els ha fet grans coneixedors
de la zona. I tot aquest coneixement
l’han aplicat a la creació d’una cartografia exhaustiva per identificar els
camins i tots els elements geogràfics
per així facilitar la localització de les
persones. Tot el treball de camp per
a l’elaboració del plànol ha estat responsabilitat dels Bombers de Collbató.
El repte de futur més important és
l’ampliació del Parc de Bombers,
per millorar l’equipament del lloc i
permetre ampliar la dotació de mit-
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jans mòbils que es puguin estacionar al garatge del parc. Actualment
han rebut un nou vehicle pesat que
substitueix l’antic, que va trencar el
motor després d’anys de servei. El
parc també compta amb un tot terreny lleuger, que pot transportar set
persones.
El Parc dels Bombers Voluntaris de
Collbató s’ha caracteritzat per la seva
creativitat a l’hora de plantejar propostes solidàries, com el Calendari
de Bombers amb Causa, que s’edita anualment i que destina els fons
recaptats a una beca d’investigació
a l’Hospital de Sant Joan de Déu i a
projectes d’atenció a la infància en
risc atesa a centres Sant Joan de Déu
de Catalunya.
Una altra de les seves propostes és
la Cursa Vertical de Montserrat. El
14 d’abril d’enguany es va fer la primera edició, que transcorre per les
escales de servei dels dos funiculars

de Montserrat i, el gener de 2019 es
començarà a informar sobre l’edició
del 2019. La cursa és una de les més
dures del circuit mundial d’aquesta
especialitat.
Coincidint amb la Festa Major, els
Bombers Voluntaris de Collbató inauguraran una exposició fotogràfica
dels 30 anys, mostraran un exercici
d’excarceració d’un accident de trànsit i oferiran activitats per als més
menuts. Serà una bona ocasió per
agrair-los la seva tasca.
PARC DELS BOMBERS
VOLUNTARIS DE COLLBATÓ
C. Muntanya, 34, 08293 Collbató
Facebook: www.facebook.com/bombersvoluntaris.collbato/
Twitter: @BombersCollbato
Correu-e: bomberscol@gencat.cat

Grups Polítics

EL DRET D’EXPRESSIÓ A L’ESPAI PÚBLIC

USURPACIÓ

Els últims mesos ens estem acostumant a veure a través dels mitjans de comunicació que persones que es declaren obertament independentistes han estat agredides per individus o grups feixistes.
Atacs perpetrats amb impunitat, doncs sovint no hi ha cap tipus de
conseqüència judicial pels agressors.

Haureu rebut un pamflet farcit de mentides i difamacions (que portarem als tribunals) on s’utilitza un logo i una marca registrats pel
GIC (“Fem Collbató”), el nom dels informatius del GIC (“l’independent”), els colors del GIC i les sigles de partits que expressament li
han prohibit fer-ho (EUiA, Procés Constituent i MES). Transcrivim la carta que ens ha fet arribar el coordinador de MES:

També rebreu notícies on suposats demòcrates parlen de la preservació de la neutralitat de l’espai públic. No us deixeu enganyar,
l’espai públic mai és neutral, expressa la pluralitat d’idees d’una societat. És a l’espai públic on hem de mostrar les nostres conviccions
i opinions, on, si cal, es mostra el rebuig a situacions injustes.
Aquests que apel·len a la neutralitat els hi molestarien els llaços
grocs si tinguessin un altre significat, en lloc de l’alliberament dels
presos polítics, per exemple, la defensa de la unitat d’Espanya?
Un cop més reiterem que a Collbató no tenim problemes de convivència, ni d’enfrontament. Tot i així hi ha qui s’ha proposat atiar
el conflicte, fer un relat imaginari en la línia de Rivera i Arrimadas. D’aquí la ingerència externa, a través d’escrits de veïns d’altres
localitats, per amenaçar l’alcalde i l’equip de govern perquè prengui mesures per “garantir la neutralitat de l’espai públic”. I diem
amenaça perquè després ja sabem què passa, et pot venir un grup
d’encaputxats de nit a aplicar la seva justícia.

“MES, Moviment d’Esquerres forma part del grup municipal GICFEM COLLBATÓ-ENTESA, creat fruit de les eleccions del 2015.
En cap moment el nostre partit s’ha integrat en cap altra entitat
de Collbató, NO formem part ni tenim cap mena de relació amb
l’Associació creada pel Sr. Jordi Serra, l’any 2017. No només NO hi
formem part, sinó que NO hi donem cap mena de recolzament, i
ho saben. Atès l’ús fraudulent de les nostres sigles, ho comunicarem
als organismes oficials que correspongui i presentarem les reclamacions legals pertinents perquè es facin les rectificacions oportunes,
que es desmenteixi la vinculació que se’ns hi atribueix, requerint
que retirin immediatament les nostres sigles de qualsevol escrit,
publicació o gravació on figuri aquesta informació falsa.
Els escrits que es publiquen utilitzant les nostres sigles s’han fet
usurpant-les i NO tenen cap autorització per a emprar-les.

Davant d’això hem de ser ferms i no caure en les seves provocacions. Collbató ha de garantir el dret a expressar-nos lliurement sigui
quina sigui l’opinió. ERC Collbató segueix lluitant per mantenir les
llibertats de tots i totes, ja que, per sobre de tot, som demòcrates.

Quan el Sr. Jordi Serra va perdre la confiança de la candidatura i
va passar a regidor no adscrit, vàrem comunicar-li que s’abstingués
d’emprar les nostres sigles perquè MES, Moviment d’Esquerres,
resta integrat dins del grup municipal GIC-FEM COLLBATÓ-ENTESA, el nostre regidor és en Josep Estradé, i ningú llevat del grup
municipal pot utilitzar-les.”

LA CRIDA NACIONAL PER LA REPÚBLICA

ELS SOCIALISTES DIALOGUEM PER L’AUTOVIA A-2

Què és això? Doncs és l’enèsim intent de buscar la unitat per a tal
d’aconseguir arribar a culminar la república que tant i tants anhelem. És l’intent dels presidents Puigdemont i Torra de concentrar la força de les institucions i la del carrer per així enderrocar els
murs que encara tenim al davant.

Construir i no destruir; segueix sent la manera de treballar dels socialistes de Collbató.

És un moviment transversal per a superar les picabaralles (molts
cops ridícules) de les principals forces independentistes. Unes picabaralles que molts cops ens impedeixen presentar un front fort
i massiu que es concentri en allò que cal ara: la implementació de
la república. En molts caps, sembla que les velles divergències, les
velles ferides i ressentiments encara tenen més pes que no pas la
urgència actual d’una unitat.
La gent del carrer no para de demanar unitat i molts han demanat més d’una vegada que l’ANC agafés també la direcció política
de l’independentisme. Però això no és la seva feina. L’ANC ha de
poder seguir reunint imparcialment a tothom, vingui d’on vingui,
políticament, socialment i ètnicament. És aquesta Crida Nacional
per la República segurament l’eina que ens faltava per remoure les
aigües que estiguin estancades i que ens permeti superar tots els
obstacles que tenim pel davant.
En pocs dies, d’ençà que els presidents Puigdemont i Torra van
endegar la Crida ja s’hi han unit més de 50000 persones (més que la
suma del tot els militants de totes les forces polítiques a Catalunya).
En definitiva és l’eina per a construir entre tots l’espai polític que
faci la República. Molta sort, Presidents!

Amb la petició d’ajuda que l’alcalde de Collbató ens va fer per demanar al nou Govern espanyol socialista d’aturar el projecte d’ampliació de l’autovia A-2 iniciat pel PP i sense comunicació amb el
territori, es demostra, un cop més, que el diàleg, la cooperació i la
voluntat d’entesa és possible i dóna bons rendiments a tota la ciutadania. De fet, és la nostra obligació.
Els socialistes de Collbató, els d’Abrera i Esparreguera, vam reunir-nos el passat 10 de juliol amb la Delegada del Govern Espanyol
a Catalunya la Sra. Teresa Cunillera, on vam demanar als nostres
companys paralitzar el projecte d’ampliació de l’autovia A-2, donat
que trinxa el territori, no contempla les seves necessitats, ni coneixem si és necessari o no, tenint en compte les noves polítiques de
sostenibilitat mediambiental i de mobilitat que s’estan aplicant al
territori metropolità.
El Govern socialista ja ha anunciat que no prorrogarà la concessió
de l’autopista AP-2; fent desaparèixer l’actual peatge de pagament.
Aquest és un fet prou important que cal tenir en compte en el nou
disseny de l’autovia A-2.
Els socialistes apostem per seguir progressant, tot millorant les comunicacions del nostre poble, i fent possible que un pas més lleuger, o un trasllat de l’autovia per altres territoris segueixi oferint
un model de poble on l’equilibri entre progrés i respecte al medi
ambient sigui possible gràcies al DIÀLEG de totes les parts. Per
això cal treballar tots junts.
Els socialistes de Collbató ja ho estem fent.
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Solidaritat

Vetllada de sopar solidari amb música
Encara amb l’ambient reescalfat, l’Espai de la Salut va acollir el vespre del 13 de juliol, el
sopar que l’Associació Collbató Dona La Ma va organitzar a fi de recaptar fons per les seves
accions de voluntariat aquest estiu. Tots ells es van desviure perquè no manqués res a cap
dels assistents, atrafegats amb els plats, les begudes, el pa, i l’allioli!

U

n sopar amenitzat amb discjòquei que ens anava acompanyant mentre els membres
de l’Associació treballaven en
un ambient relaxat, de conversa i de nit
estiuenca.
Després del sopar, el president de l’associació, Eudald García, juntament amb
altres membres de l’Associació, va dirigir
unes paraules al públic, agraint la seva
participació i suport, en un any en el qual,
malgrat la manca de temps, treballen per
a seguir recaptant fons i poder ajudar als
refugiats dels camps de Grècia, que visitaran el pròxim mes d’agost.
Dos espontanis van arrencar-se amb guitarra i caixó, i després, a l’escenari, alguns
membres de l’Associació ens van regalar
unes cançons de la mà de la bonica veu de
la Mar García. També vam poder aplaudir el Toni, del bar de l’Espai la Salut, que
amb la guitarra ens va cantar i fer riure
amb les seves divertides lletres.

