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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
OCTUBRE 2018

7 DIUMENGE

XI CAMINADA POPULAR COLLBATÓ
Caminada organitzada per l’associació
excursionista de Collbató 4000 peus
Hora: 8 hores
Lloc: Plaça de l’Era
Més informació i inscripcions a: 4000Peus

13 DISSABTE

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Matí: Recorregut pels carrers de Collbató dels
segles XVIII i XIX. Tarda: Visita a l’espai temàtic
dels orgueners i l’església de Sant Corneli
Reserva de plaça a: turisme@collbato.cat
Per a les rutes i visites cal portar roba i calçat
còmode i aigua
Organitza: Ajuntament

14 DIUMENGE

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
Matí: Recorregut pels carrers de Collbató dels
segles XVIII i XIX. Tarda: Visita guiada gratuïta a
les Coves de Montserrat
Reserva de plaça a: turisme@collbato.cat
Per a les rutes i visites cal portar roba i calçat
còmode i aigua
Organitza: Ajuntament

16 DIMARTS

ESCOLTA CONTES
Expliquem contes als més petits.
Hora: 15 hores
Lloc: Biblioteca
Organitza: Ajuntament

18 DIJOUS

DIVENDRES DE FOTO, ESPECIAL “BOLETS”
Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Objectivament
Col·labora Ajuntament

19 DIVENDRES

XERRADA SOBRE “HERBES REMEIERES DE
MONTSERRAT”
Xerrada informativa oberta a tothom
Hora: 18.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Assoc. Petit Mon

20 DISSABTE

TEATRE : “EL SOMNI DEL PETIT
TURQUESA”
Obra dirigida al públic familiar protagonitzada per
infants, a càrrec de l’Associació cultural Mossèn
Cinto Verdaguer de Viladecans.
Hora: 19 hores. Lloc: Casinet
Preu: Entrades 30 minuts abans, a taquilles.
Aportació 7 euros. Menors de 13 anys, entrada
gratuïta
Col·labora La Forja

24 DIMECRES

DIA INTERNACIONAL DE LES
BIBLIOTEQUES
Dues visites guiades, a les 17 hores per famílies
amb nens i a les 19 hores per públic adult
Lloc: Biblioteca
Organitza: Ajuntament

26 DIVENDRES

CURS WHATSAPP PER A GENT GRAN
Inscripcions a b.collbato@diba.cat o a la biblioteca
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organitza: Ajuntament

27 DISSABTE

CÀPSULA D’INFORMÀTICA
Aprèn a fer servir el processador de textos Word.
Inscripcions a b.collbato@diba.cat o a la biblioteca
Hora: 12 hores
Lloc: Biblioteca
Organitza: Ajuntament

27 DISSABTE

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

27 DISSABTE

XERRADA SOBRE “ECONOMIA ÈTICA”
Xerrada informativa oberta a
tothom
Hora: 18.30 hores
Lloc: Sala Portals
Organitza: Assoc. Petit Mon

27 DISSABTE

BIBLIOTECA AL TNC “ELS JOCS FLORALS
DE CANPROSA”
Reserves fins el 6 d’octubre a b.collbato@diba.cat
o a la biblioteca
Hora: 20 hores
Lloc: Teatre Nacional de Catalunya
Organitza: Ajuntament

30 DIMARTS

CLUB DE TEATRE: “ELS JOCS FLORALS DE
CANPROSA”
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organitza: Ajuntament

31 DIMECRES

FESTA DE LA CASTANYADA
Hora: 17 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament

Ajuntament

Record i homenatge a les víctimes dels
atacs terroristes de Barcelona i Cambrils
El passat 17 d’agost, a migdia, davant de l’Ajuntament, es va fer l’acte
d’homenatge i de record a les víctimes terroristes dels atacs terroristes que van
tenir lloc l’any passat a Barcelona i Cambrils.

C

ollbató es va unir així a la
resta d’homenatges que
van tenir lloc a un gran
nombre de poblacions de
Catalunya, que van seguir la iniciativa promoguda per l’AMC. L’acte
va consistir en la lectura, per part
de l’alcalde, Miquel Solà, d’un manifest que destacava la resposta
cívica i pacífica de la ciutadania,
reiterava la condemna d’aquells
atemptats i recordava a les víctimes. A continuació els assistents
van fer cinc minuts de silenci com
a mostra de respecte i homenatge a
les víctimes.

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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Nou servei de neteja viària, amb major
freqüència de pas i millor maquinària
Des de l’1 de setembre, l’empresa Innovia Coptalia s’ha fet càrrec del servei de
neteja viària i de recollida porta a porta. A mitjans de novembre s’implantarà el
servei porta a porta de tres les fraccions i es podran treure tots els contenidors
dels carrers de Collbató.

D

esprés del procés de participació ciutadana realitzat i la corresponent
licitació per l’adjudicació del nou servei de neteja viària
i recollida de residus Porta a Porta,
la nova empresa Innovia Coptalia
va iniciar el servei de neteja viària
el passat 1 de setembre. També en
aquest moment es va fer càrrec de la
recollida PaP dels residus orgànics
i la resta, amb el mateix calendari
que fins ara.
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Paral·lelament ha començat el disseny i planificació de la campanya
informativa per la implantació del
PaP a totes les fraccions que es farà
a finals del mes d’octubre i principis
de novembre per informar i repartir el material a la ciutadania de cara
a la seva implantació, que tindrà
lloc a mitjans del mes de novembre
i que permetrà a l’Ajuntament treure els contenidors de paper i cartró,
vidre i envasos lleugers dels carrers
de Collbató.

Millores destacades
El nou servei de neteja viària que
ja està en marxa incorpora millores
destacades respecte al servei anterior, entre les que cal ressaltar que
en comptes de tres dies de servei
hi ha quatre dies de neteja i així
s’assegura passar com a mínim una
vegada a la setmana per cada carrer
del poble, i en algunes zones amb
més afluència de persones i activitats, com els entorns de les zones

Ajuntament
esportives, escolars o el mercat municipal, es passa fins a dues vegades
a la setmana.
També suposarà una millora important la nova màquina escombradora que netejarà els carrers del
poble que per la seva potència i dimensions és adequada per municipis
amb llargs recorreguts de carrers en
forma d’urbanització, i perquè combina dos sistemes de neteja, arrossegament i aspiració de la brutícia,
que assegura una neteja més eficient. A més aquesta escombrada mecànica es combinarà amb l’escombrada manual en aquells recorreguts
i indrets on calgui una neteja més a
fons.
D’altra banda s’han incorporat al
contracte altres feines que fins ara
havia d’assumir la brigada municipal (a més de les feines que li són
pròpies) i que ara farà l’empresa
concessionària com són: dues neteges anuals d’embornals i reixes existents als carrers, dues desbrossades
anuals de les herbes de les voreres i

TORN

DILLUNS

Implicació i civisme
Com sempre, pel bon funcionament
del nou PaP és cabdal la correcta separació dels residus a casa així com
la implicació i civisme per part de
la ciutadania en el seu lliurament i
compliment dels horaris i del calendari establert, que és el que la ciutadania va triar durant el procés de
participació ciutadana impulsat per
l’Ajuntament i que va ser el següent:

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

tament. En ambdós casos les saques
corresponents per recollir aquests
residus vegetals seran lliurades per
l’Ajuntament a la ciutadania. Amb
l’inici d’aquesta recollida es posarà
en marxa l’espai de compostatge habilitat al costat de la deixalleria i que
s’ha pogut fer amb les subvencions
rebudes tant per part del Ministerio
com de l’Agència de Residus de Catalunya.
El nou contracte també incorpora
tasques que fins ara feia la brigada
municipal i que ara farà la nova empresa, com la recollida dels dimarts
que ara serà tant dels residus voluminosos com de la fracció vegetal gran
(branques) prèvia trucada a l’Ajuntament així com la col·locació i retirada
de bujols al carrer per la celebració dels
esdeveniments i actes organitzats tant
per l’Ajuntament com per les entitats
del municipi.
També s’implantarà la recollida
selectiva del mercat que permetrà
treure el compactador que es feia
servir fins ara, aprofitant que l’any

DIVENDRES

VOLUMINOSOS I
FRACCIÓ VEGETAL

MATÍ
NIT

del municipi. El principal avantatge
d’aquest nou servei és que permetrà
eliminar de la via pública els contenidors i tots els problemes associats
a la seva existència com la brutícia
i acumulació de residus al seu voltant. Un altre associat és que tota la
gestió dels residus es farà de manera
directa des de l’Ajuntament (fins ara
hi havia una part delegada al Consell Comarcal del Baix Llobregat)
que implica un control més directe
sobre aquest servei i sobre els seus
ingressos i despeses, en funció de la
qualitat de la separació i recollida
dels residus.

ENVASOS
LLEUGERS

FORM

DISSABTE

DIUMENGE

VIDRE
RESTA

FORM

ENVASOS
LLEUGERS

escocells, i una neteja anual de voreres i papereres amb aigua a pressió.
Aquestes neteges addicionals augmentaran notablement la qualitat de
la neteja de la via pública de Collbató i la percepció de la ciutadania
envers aquesta neteja.

El nou contracte incorpora i cal afegir
a aquest calendari una recollida extra
de vidre i de FORM pels restaurants
i grans productors, que reforçarà el
servei prestat més ajustat a la seva major generació de residus sobretot per
aquestes dues fraccions.

D’altra banda amb l’inici del nou
contracte el dia 1 de setembre es
van començar els treballs per dissenyar la campanya informativa i
de lliurament de material per a la
implantació del PaP del paper i cartró, vidre, envasos lleugers i fracció vegetal als habitatges, equipaments i establiments i restaurants

D’altra banda s’afegeix la recollida
PaP de la fracció vegetal que es farà
conjuntament amb l’orgànica els dimarts, dijous i diumenge en el cas
de tractar-se de fulles, branquillons
o pinassa; i en el cas de branques es
recolliran també PaP conjuntament
amb els voluminosos els dimarts,
prèvia trucada telefònica a l’Ajun-

PAPER I
CARTRÓ

FORM

passat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona es va fer una
campanya d’impuls de la prevenció
de residus i recollida selectiva per
part dels paradistes del mercat.
En el proper número ja informarem
del calendari d’implantació del PaP
que inclourà les dates de desenvolupament de la campanya informativa
i lliurament de material necessari
per separar el paper i cartró, vidre,
envasos lleugers i fracció vegetal,
així com la data de retirada dels
contenidors del carrer i la posada en
marxa efectiva del PaP de totes les
fraccions.
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Crida al civisme en llençar la brossa
Collbató té un molt alt nivell de reciclatge de residus. Tot i això, registra comportaments
incívics a l’hora de llençar les escombraries, amb bosses i objectes abandonats
envoltant els contenidors i que obliguen a la realització de recollides específiques per
normalitzar la situació.

S

etmanalment es fan sortides per netejar l’entorn dels
contenidors a tot Collbató,
una actuació que implica la

dedicació de recursos que podrien estar duent a terme altres accions per a
la millora del poble. És per això que,
des de l’Ajuntament, es fa una crida a la
població per a la conscienciació a
l’hora de llençar les escombraries.
La deixalleria, al teu servei
Disposem d’una deixalleria per a
la gestió dels residus, amb servei
totalment gratuït per als veïns de
Collbató, que ofereix descomptes
en la taxa d’escombraries per la seva
utilització. La deixalleria, al carrer
Ginesteres, 29, és oberta de dimarts
a divendres, de 16 a 20 hores i dis-

sabtes matí, de 10 a 14 hores. A més, els
diumenges s’hi poden dipositar bosses
de fracció orgànica i fracció resta.
A més, l’Ajuntament també compta
amb un servei de recollida d’objectes
voluminosos a domicili, prèvia reserva
del servei.
Si tens cap dubte, l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament (telèfon 93
777 01 00), us podrà ampliar la informació.
No abandonis la brossa al costat dels
contenidors. Collbató és casa teva, no
l’embrutis!

Renovació de canonades d’aigua als carrers
Colon, Joan Vacarisses i Àngel Guimerà
A finals d’agost van començar els treballs de substitució de la xarxa als carrers Joan
Vacarisses i Colon, que després continuaria amb la renovació de la xarxa al carrer Àngel
Guimerà. En total, es varen renovar més de 200 metres de canonades.

C

om a la resta d’actuacions a la
xarxa, s’han instal·lat tubs de
la més alta qualitat per minimitzar el risc de fuites d’aigua
i s’ha prioritzat substituir els trams que
tenen un historial d’avaries recurrents.
Aquestes obres es financen amb el fons
d’amortització i marges de tarifa, seguint la política d’aquest Ajuntament de
reinvertir en l’aigua tots els diners obtinguts dels ingressos per la facturació
d’aquest subministrament.
Les noves obres se sumen a la renovació
integral de les xarxes d’aigua que s’ha
realitzat als carrers Martorell i Panadella; Avinguda del Centenari, en el tram
comprès entre el Passeig de la Generalitat i l’A-2, així com al Passeig Mansuet i
al carrer Parellades.
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Els treballs formen part d’un ambiciós
pla d’inversions per millorar la xarxa
d’aigua els anys 2017 i 2018, que contempla la substitució de canonades per

altres de major qualitat, la posada en
servei de pous abandonats i noves captacions, la sectorització de la xarxa i la
telelectura de comptadors.

Notícies

Els carrers Martorell i Panadella
estrenen canonades i vàlvules
El 23 d’agost van finalitzar les obres de connexió a la xarxa d’aigua de les noves
canonades dels carrers Martorell i Panadella.

A

profitant la substitució de
les velles canonades, l’Ajuntament va decidir substituir
les connexions de la zona a la
xarxa general i instal·lar dues vàlvules de
millors característiques, ja que les connexions que hi havia no oferien suficients
garanties per a un subministrament de
qualitat.
S’han fet totes dues actuacions a la vegada, de forma que només hi hagués un
únic tall en el subministrament d’aigua.
Les obres van finalitzar passades les 12
del migdia, una hora abans del termini
previst. El subministrament s’ha normalitzat un cop s’anaven omplint d’aigua els
trams de canonades afectats pel tall, principalment a la zona sud-oest de Collbató i
a parts del Bosc del Missé.
Amb aquesta intervenció als carrers
Martorell i Panadella se soluciona un
dels punts més conflictius de la xarxa, que
contínuament provocava fuites i la consegüent pèrdua d’aigua.

Noves canonades d’aigua a l’Av. Principal
A principis de setembre es van dur a terme les obres per a la substitució de les
canonades d’aigua a l’Avinguda Principal, entre els carrers Pierola i Sentiu, una zona
que registrava freqüents avaries pel deficient estat de les canonades que hi havia.

E

n total, s’ha instal·lat més de
300 metres lineals de canonades de fosa de la més alta qualitat; 180 metres de canonades
amb un diàmetre de 100 mm i 162 metres
lineals de diàmetre 80 mm.

Aquesta obra va aconseguir el finançament mitjançant el fons d’amortització
i marges de tarifa. D’aquesta manera,
l’Ajuntament segueix la política de reinvertir en millores per a la xarxa de subministrament els ingressos obtinguts amb el

rebut de l’aigua, que aplica des que va remunicipalitzar el servei d’aigua, l’1 d’abril
de 2016.
Aviat informarem d’altres inversions en
aigua que es realitzaran amb els fons provinents del romanent de tresoreria.
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Collbató completa
la cobertura de fibra òptica
El Pujolet ja té cobertura de fibra òptica. Aquest és el darrer barri que quedava pendent
de connectar i el seu accés al servei completa la cobertura de fibra òptica de Collbató.

Q

Queden pendent de solucionar incidències puntuals i en les quals es treballa
per permetre la connexió.
Un cop amb cobertura, ja es pot sol·
licitar la línia de fibra a l’operador de
telefonia que es triï. Com ja ha passat,
pot ser que es detecti alguna incidència per obstrucció dels conductes de
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canalització o bé per trobar-se la finca
a gran distància de les caixes de distribució. En tots aquests casos, Telefònica haurà de fer els treballs necessaris per donar el servei, ja que la xarxa
és de la seva propietat.
Si, a l’hora de contractar el servei
de fibra, detectes qualsevol d’aquests

problemes, et preguem que contactis
l’ajuntament al correu electrònic
comunicacio.collbato@gmail.com,
indicant adreça i telèfon de contacte.
Des de l’Ajuntament farem el seguiment i contactarem amb la companyia telefònica i amb els instal·ladors
per solucionar la incidència.

Notícies

TOT COLLBATÓ HA VISCUT LA FESTA MAJOR
Van ser quatre dies de teatre, música, espectacles, jocs infantils, esport popular,
diada castellera amb la participació dels Castellers de Vilafranca, i doblet dels diables
Salnitrats. Quatre dies en què un gran nombre de veïns i veïnes i persones que han
vingut de fora han gaudit dels carrers del poble mentre assistien a les propostes del
programa de Festa Major.

L

a festa major va tenir múltiples facetes, 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…; la festa
més iconoclasta amb el teatre The
Chanclettes i la més sonada amb les
músiques de Big Festival i Gertrudis;
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…
Moltes festes en una en quatre dies
que van ser molt intensos.
Pregò i cabaret esbojarrat
El pregó de l’actor Joan Pera va omplir
la plaça de l’Era no únicament de gent,
sinó d’humor, amb records, acudits i
la simpatia que ha caracteritzat aquest
artista durant la seva trajectòria.
A continuació, el Casinet, ple a vessar,
va viure una nit de cabaret foll amb
The Chanclettes i Lola Bastarda & La
Mega Pubilla com a hostesses d’honor,
celebrant els seus 20 anys de carrera
amb l’espectacle ”#DPutuCooL”, el seu
xou més esbojarrat i compromès. A la
representació els assistents van oferir
el donatiu d’1 euro, destinat a l’ONG
Collbató per a la Solidaritat.
La nit del divendres va finalitzar amb
The Big Festival, a la Pista Martí Gil.
Esport popular i humor ingràvid
A primera hora de dissabte van coincidir dues propostes esportives: el
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campionat de futbol sala, a les pistes
esportives de Can Dalmases i la pedalada popular, organitzada pel Club
Ciclista Collbató.
A migdia, l’humor, l’equilibrisme i
l’art es van donar la mà desafiant la
gravetat amb l’espectacle Collage, de
la companyia Bot Project. Acrobàcies,
equilibris, salts que desafien la gravetat, manipulació d’objectes i altes dosis d’enginy en un espectacle de trampolí per a tots els públics.
La tarda es va iniciar amb la Cercavila
popular, amb els Gegants de Collbató i personatges tan il·lustres com el
Tintin, que van saludar a la gentada
que es va aplegar per contemplar les
seves evolucions.
A les 18.30, va tenir lloc l’exhibició
castellera a la plaça de l’Era. Per primera vegada a Collbató, els Castellers
de Vilafranca, una de les colles castelleres més importants del país, acompanyats pels d’Esparreguera i Cornellà, van oferir una exhibició de luxe.
Un Seguici que dobla l’assistència
La primera actuació dels diables Salnitrats va ser, a partir de les 21.30
hores, el Seguici del Pastor que, en la
seva segona edició, va doblar el nombre de persones participants en un
increment de la capacitat de convocatòria realment sorprenent.
La nit va finalitzar amb les actuacions de Gertrudis, dins de la seva gira
L’Últim Ball, i del DJ Adrià Ortega.
Diumenge, a la plaça de l’Era, la canalla va poder participar en jocs infantils, amb la col·laboració dels Bombers
Voluntaris de Collbató.
Dia de celebració per als Bombers
Voluntaris de Collbató
Els bombers, que celebraven els 30
anys de presència a Collbató, van
protagonitzar el matí, amb l’exhibició
d’una excarceració d’un accidentat de
trànsit, un acte que va estar presidit
pel conseller d’Interior, Miquel Buch.
Els nombrosos assistents van veure com els bombers eren capaços de
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l’Ajuntament i l’equip de Govern va
repartir records entre els assistents.
El dia dels grans va finalitzar amb
l’actuació del grup Roques Blaves,
que van oferir havaneres i altres cants
portuaris amb un gran nivell. En el
descans de l’actuació, els assistents
van poder degustar el tradicional rom
cremat. Com és habitual, els mocadors van fer onades i van servir com a
acomiadament d’unes festes intenses,
diverses i que, cada cop més, integren
en les celebracions als barris de Collbató.

doblar un vehicle com si fos la tapa
d’una llauna, per treure més fàcilment
la persona accidentada.
A continuació, es va inaugurar al Casinet l’exposició “30 anys del Parc de
Bombers de Collbató”, una mostra
fotogràfica de la història del parc de
Bombers del poble. Després del vermut d’inauguració, el conseller Buch
va acompanyar l’equip de Govern
de l’Ajuntament i els responsables
dels Bombers al parc de bombers per
conèixer in situ la situació de la instal·
lació i els plans d’ampliació.
A la tarda, una nova ocasió per practicar esport, en aquest cas a la pista esportiva de Les Illes, on es va celebrar el
campionat amateur de basket.
A les 19 hores, l’Orquestra Swing Latino va oferir, a la Pista Martí Gil, ball de
tarda per a totes les edats.
Salnitrada plena de foc i sàtira
La nit va estar protagonitzada pel foc,
creat per la colla de diables Salnitrats de
Collbató, amb la seva Salnitrada que, en
aquest cas, va tenir un component més
teatral, amb una introducció en clau
satírica en què gairebé tothom va rebre
crítiques declamades en vers. El correfoc
va tornar a ser espectacular, ple d’emoció i visualment impactant, amb la seva
finalització amb un espectacle pirotècnic que va il·luminar la nit de Collbató.

Un gran dia per a la gent gran
El darrer dia de la festa, dilluns, va
estar dedicat a la gent gran, amb una
missa que va comptar amb la interpretació en directe del Virolai i del
Cant dels Segadors, en una cerimònia
molt emotiva.
A continuació, el Casinet va oferir un
espectacle de cabaret amb Ulises &
Eli. Música, revista i ball en una actuació amb moments plens de bellesa,
com el ball de la libèl·lula i la recreació
amb dansa del “Ne me quitte pas”, de
Jacques Brel.
El matí va finalitzar amb el tradicional dinar homenatge a la gent gran
al Restaurant Slamclub. Les persones majors de 75 anys empadronades
a Collbató van ser convidades per

Premis del concurs de dibuix de la
Festa Major
Dels 29 dibuixos participants en el
Concurs de Festa Major han resultat
premiats els següents: En categoria
de 3 a 4 anys, el 1r premi va ser per
la Laia Urmeneta, i el 2n premi, per
a Tiago Carvajal Toro. En categoria
de 6 a 9 anys, Adrià Riera Alonso va
aconseguir el 1r premi, i Jan Alonso
Rubio, el 2n. Finalment, en categoria
de 9 a 12 anys, el 1r premi va ser per
l’Oriol Horcas González, i el 2n premi, per Sophie Freiyedes Gabot.
Els dibuixos estan exposats al vestíbul del Casal de Cultura des del 28 de
setembre. Moltes felicitats a tots els
artistes!
Podreu trobar un gran recull d’imatges de la Festa Major al facebook i al
flickr de l’Ajuntament.

Notícies

Diada multitudinària
La celebració de la Diada a Collbató continua la trajectòria ascendent pel que fa al
nombre de participants. L’acte, realitzat el 10 de setembre i que commemora la festa
nacional de Catalunya, va tenir un caire festiu i, alhora, reivindicatiu.

E

ls actes es van iniciar a
les 20.30 hores al Racó
d’en Ponis, quan la segona
tinent d’alcalde i regidora
de Cultura, M. Teresa Casanovas,
va donar la benvinguda als presents.
A continuació, Enric Serra, coordinador de l’Assemblea Territorial
de Collbató per la Independència,
i l’alcalde, Miquel Solà, van llegir
parlaments que advocaven per demanar la llibertat de Catalunya.
Després dels parlaments institucionals, es va procedir a les ofrenes
florals. La primera va ser en representació de l’Ajuntament, realitzada conjuntament per l’alcalde i
la cap de l’oposició, Ana Úbeda. A
continuació van realitzar les ofrenes els grups polítics, i les entitats
com l’Associació d’Amics de l’Orgue, l’Associació Teatral La Forja,
l’ANC, l’Associació Collbató per a la
Solidaritat, 4000Peus, l’Associació
de Veïns del Casc Antic i Pujolet i
la Colla de Gegants de Collbató.
La celebració va continuar amb la baixada de torxes, que, des del Pujolet va
arribar a l’Ajuntament. Grans i petits
van voler participar i il·luminar conjuntament la nit amb les torxes, en un
acte emotiu i ple d’una gran bellesa
visual. La comitiva de torxaires anava
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precedida per la Colla de Salnitrats de
Collbató, que, amb els seus focs, van
potenciar el caire festiu.
En arribar al Racó d’en Ponis, la comitiva es va aturar per escoltar El Cant
dels Ocells, interpretat per tres joves
de la localitat, per retre homenatge i
com a recordatori dels presos pel procés d’independència de Catalunya.
Un cop finalitzada la baixada de torxes, als jardins davant de l’Ajuntament, va haver-hi coca, moscatell,
sangria i aigua perquè els assistents
poguessin recuperar forces mentre intercanviaven impressions.

Notícies

Collbató, en l’ofrena floral a Rafael de
Casanova, a Sant Boi de Llobregat
M. Teresa Casanovas, segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Collbató, ha
participat el matí del dia 11 de setembre, en representació de l’ajuntament, en
l’ofrena floral a la tomba de Rafael de Casanova, a Sant Boi de Llobregat.

E

ntre altres autoritats, en l’acte van participar representants del Parlament, alcaldes
i alcaldesses, regidors i regidores dels municipis del Baix Llobregat, així com entitats i associacions de
la societat civil
L’acte va ser un sentit i reivindicatiu
homenatge a Rafael de Casanova, conseller en cap i màxima autoritat de Barcelona, durant el setge de la ciutat, on
va ser ferit, l’11 de setembre de 1714.

La Fundació FIL s’incorpora a Àuria Grup, amb el
suport dels ajuntaments que integren el patronat
La incorporació de la Fundació FIL en Àuria Grup i el seu canvi de denominació per
Àuriafil culminen el pla de viabilitat que el 2015 va sol·licitar el patronat de l’entitat,
format pels alcaldes d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa i Sant Esteve Sesrovires.
A l’acte de presentació d’Àuriafil, realitzat el 25 de setembre, van participar els alcaldes
que integren el patronat.

À

uriafil és la denominació
oficial de la nova Fundació per a Inclusió Laboral
Àuria que, des d’aquest
mes de setembre de 2018, s’incorpora a les empreses del grup Àuria.
Aquest canvi culmina el procés de
transformació que l’antiga Fundació
Integració Laboral-FIL va iniciar el
setembre de 2015. Aleshores, el patronat de la fundació, format pels
alcaldes d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant
Esteve Sesrovires van sol·licitar un
pla de viabilitat per normalitzar la
situació jurídica i fiscal de la fundació, equilibrar els seus balanços,
replantejar plans comercials i de
producció i reforçar les estratègies
de futur.

En aquest període de transició s’ha
prioritzat mantenir les persones
treballadores del centre especial de
treball. L’objectiu principal ha estat
estabilitzar la viabilitat econòmica
de l’entitat, reduir les pèrdues i ferla competitiva en el futur.

Àuriafil ocupa, a data 31 d’agost,
134 persones. Les seves principals
àrees d’actuació són els manipulats
industrials, la neteja de vies públiques, edificis, jardins i espais forestals, el manteniment i la conservació
de jardins, i la gestió de deixalleries.
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Celebrant 25 anys de tennis
25 anys del Club de Tennis Collbató i 90 anys de la pràctica d’aquest esport a
la població. La celebració de la Festa del Club de Tennis Collbató d’enguany va
honorar aquestes efemèrides amb tota una jornada dedicada a aquest esport i a
la diversió de grans i petits.

E

ls actes de celebració van començar el dissabte 1 de setembre, a les 9 del matí, amb
tot un programa de campionats, des de les 9 del matí i fins a l’1 de la
matinada del diumenge, amb categories
juvenil, aleví i d’iniciació i, a la nit, campionats de tie-breaks per a joves i adults.
Però la jornada va oferir moltes més
activitats. Així, els actes lúdics van començar al migdia de dissabte, amb la
tradicional pesca de la fruita per als infants, que havien de lluitar contra l’aigua a pressió per aconseguir les peces de
fruita a la seva disposició. A les 13 hores,
tothom va continuar la diversió amb la
festa de l’escuma.
A la tarda, les activitats complementàries, amb un bon nombre d’inflables de diverses temàtiques (futbol, motorisme) i
atraccions per descobrir la velocitat amb
la qual se serveix la pilota, entre altres.
A les 20 hores es van lliurar els premis
dels tornejos en les diverses categories,
amb la participació del president del
club, Ramon Prunera; l’alcalde, Miquel
Solà, i el regidor d’Esports, Jordi Riera.
A continuació, els assistents van poder
compartir un sopar a peu dret que era
gratuït per tots aquells que vinguessin
vestits com a jugadors de tennis.
La festa va continuar ben avançada la nit,
amb sorpreses, regals i diversió. L’ocasió
ho mereixia, per celebrar que fa gairebé
un segle que Montserrat contempla la
pràctica d’aquest elegant esport.
Si vols conèixer les activitats i propostes del Club de Tennis Collbató, les pots
conèixer a la seva pàgina web www.tenniscollbato.cat.
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L’artista Markus D vol batre el rècord
Guinness pintant dins l’aigua el quadre més
gran, un retrat de Dalí
L’artista d’art extrem Marc Armengol, veí de Collbató i que fa servir el pseudònim
Markus D, intentarà batre el rècord Guinnes del quadre més gran pintat sota
l’aigua amb un retrat de Salvador Dalí de 4 x 2 metres. El repte el durà a terme en
aigües de Cadaqués el 21 d’octubre.

L

’artista se submergirà a
uns 8 metres de profunditat per intentar fer realitat
aquest repte. Entre les dificultats que haurà d’afrontar per realitzar la pintura, hi ha la necessitat
d’anar equipat amb el corresponent
equip de submarinisme, les baixes
temperatures, els corrents de l’aigua
i la necessitat de fer servir unes pintures especials, més grasses i sòlides,
que no admeten rectificacions.
Markus D va iniciar el seu idiosincràtic procés creatiu l’any 2003,

cle, que ell denomina art extrem, i
que l’ha caracteritzat des de llavors.
Entre els reptes que ha dut a terme,
Markus D ha fet un retrat subaquàtic de David Bisbal, un d’Álvaro Bultó envoltat de taurons a l’Aquàrium
i, més recentment, un retrat d’Andrés Iniesta en tan sols 12 minuts,
coincidint amb el seu recent comiat
com a jugador del FC Barcelona.
quan va començar a fer servir pintura fluorescent, llum negra i música.
Va ser l’inici de la fusió de l’art de
la pintura amb el món de l’especta-

A Collbató, l’artista ha realitzat performances del seu art extrem a la
festa del Nucli Antic i Pujolet i al
sopar dels Tres Tombs.

La recollida solidària
aplega més de 2 tones de productes bàsics
La recollida solidària que va organitzar la Taula Social de Collbató el primer cap de
setembre va recollir 2.008 kilograms de productes bàsics (menjar, com pasta, oli,
farina, arròs i conserves) i productes de neteja i higiene personal (sabó de roba,
xampú, sabó de plats, dentífrics, entre altres).

L

a recollida solidària
va tenir lloc dissabte 1 i diumenge 2, als
centres Bonpreu i bonÀrea. Els integrants de la taula
solidària, els voluntaris i l’Ajuntament volen agrair la implicació de
la població en aquesta iniciativa.
Tots els productes es distribuiran
entre les famílies de Collbató que
més ho necessitin, a partir dels
informes emesos pels Serveis Socials de l’Ajuntament.
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Una jornada de partits per presentar
la temporada del CE Collbató
El Centre d’Esports Collbató va omplir, dissabte 22 de setembre, la Pista Coberta
Martí Gil de futbol per presentar la nova temporada del Protsport Collbató.

D

es de les 9 del matí i fins
a la nit van participar en
partits les diferents seccions del club, des dels
pre-benjamí als sènior, que és la
novetat d’aquesta temporada, després de bastants anys sense disposar
d’equip en aquesta categoria.
En el descans del partit de l’equip
Sènior es va fer la presentació de
l’equip dels més menuts del poble,
els Biberons, que van mostrar les
seves habilitats disparant penals.
A continuació, els responsables del
Centre d’Esport Collbató, amb l’alcalde, Miquel Solà, van presentar la
nova temporada.
Durant tot el dia, l’Associació de
Collbató per a la Solidaritat va
oferir servei de restauració als assistents, amb begudes i entrepans
per a la solidaritat.
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Èxit de la primera Entre Terres
El Club Ciclista Collbató ha organitzat la primera edició de la cursa Entre Terres,
celebrada el passat 9 de setembre i que ha comptat amb més de 140 inscrits.

L

’Entre Terres recorre les comarques del Baix Llobregat
i de l’Anoia, amb dos traçats, de 34 i 61 km, i té com
a punt de sortida i arribada el municipi de Collbató, que és la seu del Club
Ciclista.
L’organització ha estat molt acurada,
malgrat petits detalls que els responsables han anotat per a millorar les
pròximes edicions. Es va vigilar donar
indicacions precises per a no col·lapsar
la sortida, deixant els vehicles en un
pàrquing gratuït, així com l’atenció
de poder disposar, a banda d’avituallament durant la cursa, el dinar a l’arribada i servei de dutxes i neteja de les
bicicletes.
Una primera edició molt ben organitzada, amb més de 140 participants,
que van lloar el recorregut pels bells
indrets que ens envolten. Cansats
però satisfets, varen arribar al final
mostrant el somriure del gaudi de l’esforç i el seu agraïment a l’organització.
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Breus

EL NUCLI ANTIC I PUJOLET VAN
CELEBRAR, DISSABTE 8 DE
SETEMBRE, LA SEVA FESTA MAJOR
El dissabte, 8 de setembre, l’Associació de Veïns
del Casc Antic i Pujolet celebrà la Festa Major. A la
tarda va haver-hi jocs tradicionals per a la canalla i
el Casinet acollí el sopar de germanor i el ball. Els
veïns i les veïnes van participar en el sopar portant
el menjar; la sangria i l’aigua van anar a càrrec de
l’Associació de Veïns.

CAP DE SETMANA DE TENNIS TAULA
El Club de Tennis Taula Collbató va oferir un cap
de setmana dedicat a aquesta disciplina esportiva. El
dissabte 22 es va realitzar el Torneig Festa Major de
Collbató, per a federats. Diumenge va tenir lloc el
torneig popular Ping Pong per tothom, al gimnàs de
l’escola Mansuet.

L’ENTRE TERRES I COLLBATÓ,
PROTAGONISTES DEL
PROGRAMA MÉS QUE ESPORT,
DE RÀDIO 4
Divendres 7 de setembre, abans de celebrar la primera
edició de la cursa Entre Terres, el Club Ciclista Collbató i la població, van ser els protagonistes del programa
Més que Esport, de Ràdio 4. En el programa van participar Juan Carlos Asensio, president del Club Ciclista Collbató; José Serra, tresorer del club, i l’alcalde de
Collbató, Miquel Solà. Més que Esport és un programa
de Ràdio 4, presentat i dirigit per Marga Lluch, que
combina la presentació de proves esportives a Catalunya amb la presentació de l’entorn on es realitzen.

A.E.DOKAI INICIA LA TEMPORADA DE
KARATE, KOBUDO I DEFENSA PERSONAL
A.E.DOKAI ha iniciat la temporada de Karate i Kobudo i el dissabte 29, d’11.30 a 13.30 hores, inicià la
temporada de Defensa Personal. Vine a fer esport, amb
A.E.DOKAI.
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Petit Món, divulgar la sostenibilitat
individual i social
L’Associació Petit Món, creada a Collbató l’any 2010, agafa nou impuls per acollir i
divulgar coneixement i programa una sèrie de conferències.

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Casti López
Vocal: Jesús Aguilera
Secretaria: Ana Ramon
Tresorera: Mónica Martinez
CONTACTE
www.associaciopetitmon.com
info@associaciopetitmon.com

L

’associació Petit Món va
néixer a Collbató el 2010
com la unió de famílies
conscienciades amb l’alimentació ecològica i la salut. Ara
es renova amb un nou impuls més
global. Petit Món vol acollir i divulgar tot aquell coneixement que
ajudi a millorar el benestar integral
de les persones i de la societat .
L’interès principal engloba molts
aspectes, i contempla les relacions
personals, familiars i socials, la creativitat, benestar físic, les emocions i
l’espiritualitat.
L’associació vol vincular a persones
diverses i inquietes en la sostenibilitat individual i social, dintre d’un
marc humanista i difondre la consciència de salut integral.
Per això, han programat una sèrie
de conferències:
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Dissabte 6 d’octubre a les 18.30 hores, a la Sala Portals de Collbató
El repte del canvi demogràfic i els seus models d’accés a l’habitatge
Andrés Labella i Isabel Torres exposaran tres grans eixos: alternatives a la compra
i al lloguer, la necessitat de canviar l’ús dels espais adaptant-se als nous temps i
incentivar les societats de suport mutu.
Dissabte 19 d’octubre a les 18.30 hores, al Casal de Cultura de Collbató
Farmaciola natural de temporada
A càrrec de Jesús Aguilera. Amb les herbes remeieres del nostre entorn podem
afrontar els petits contratemps de salut fent el vostre xarop, tractar ferides, traumatismes lleus...
Dissabte 27 d’octubre, a la Sala Portals de Collbató
Què vol dir fer economia social i solidària?
A càrrec de Mònica Martinez. Com educar, treballar i emprendre en un sistema més
democràtic, equitatiu, solidari i sostenible, on el centre és la persona i no els diners.
Dissabte 10 de novembre, a la Sala Portals
Parlem d’igualtat de gènere
A càrrec de Maribel Godoy, psicòloga.
Agafar consciència de la normalització de la desigualtat, parlar-ne i fer-ho visible
és indispensable per tenir debat. L’observació del nostre dia a dia, de les nostres
reaccions envers les situacions, la lectura que en fem, ens revela tot el pes de la
inèrcia del passat i el que ens falta per integrar i avançar.
Dissabte 24 de novembre al Casal de Cultura
Educar als fills, tot un repte
A càrrec de Casti López, psicòloga. Acompanyar l’educació per afavorir i fomentar
el desenvolupament dels fills, amb eines i recursos per progressar pares i fills.

Grups Polítics

TREBALLEM PER UN COLLBATÓ NET

SÍ A LA UNITAT!

És evident que hem viscut un estiu especialment greu pel que fa a
la neteja i l’incivisme. El fet que la nova empresa que ha d’oferir el
servei d’empresa neteja viària i recollida de residus porta a porta comencés l’1 de setembre va comportar les setmanes prèvies una situació transitòria complicada.
Paral·lelament hi ha hagut un increment dels actes d’incivisme que
ens afecten a tots. Hem vist com sovint es deixen deixalles al voltant
dels contenidors, bosses plenes de restes de plantes, material d’obra,
mobles...
Davant d’aquesta situació hi ha qui ha volgut treure rèdit apuntant
directament a l’Ajuntament de la situació. El cert és que des de fa
mesos s’estava treballant per trobar un model que millorés el sistema
de neteja viària i recollida de residus que hi ha hagut fins ara.
Més freqüències de pas, millor maquinària, neteja d’embornals, suport a esdeveniments... són algunes de les novetats del nou contracte. I aviat veurem com els contenidors desapareixeran dels nostres
carrers, el sistema del porta a porta es farà en totes les fraccions, i
recordem és fruit d’un procés de participació ciutadana on els veïns
van decidir aquesta opció.
Menys contenidors és igual a menys punts de brutícia. Però tot i això
és indispensable la corresponsabilitat de tothom. Tenim deixalleria,
ens poden venir a recollir els voluminosos a casa, aviat també la
poda..., entre tots podem aconseguir que Collbató sigui un poble net
i endreçat i per això cal reduir les actituds incíviques.
Quan hi ha problemes s’han de buscar solucions, i en aquest cas
l’Ajuntament ha fet una aposta seguint el mandat de la gent que va
votar. Esperem aviat veure els resultats.

El GIC vam néixer per a la defensa del territori i de la qualitat de
vida de les persones sota la premissa que només des de la UNITAT
es podien aconseguir els objectius. La nostra entrada a l’ajuntament, fruit de la unió de veïnes i veïns sense sigles polítiques que
compartíem la preocupació per la marxa del poble, va aconseguir
fites altrament impossibles, com esborrar per sempre la destrucció
de l’essència rural de Collbató que significava la macro-zona industrial que ens volien imposar. Ara, aquella acció permet que el Parc
Rural sigui una realitat.

COLLBATÓ, A DEBAT

ELS INCAPAÇOS: CAPÍTOL PRIMER

Ara just fa uns dies ha fet un any de l’1-O, un dia que ha quedat en
la nostra memòria col·lectiva. Els fets de l’1 d’octubre han deixat
una petjada en la nostra història. L’aspiració independentista va ser
colpejada per l’aplicació del 155, una intervenció de les institucions
sense precedents en la democràcia espanyola. D’aquell 155, i de les
eleccions del 21-D, va sorgir un moviment polític que es va alçar,
més enllà de les sigles dels partits, per recuperar les institucions
catalanes. Junts per Catalunya.

Les urbanitzacions SÍ poden rebre subvencions de l’Ajuntament
per dèficits urbanístics

Sota aquesta idea de país, i amb un fort esperit Montserratí i Collbatoní, un grup de persones s’ha ajuntat per idear un projecte de
poble. Així ha nascut Junts per Collbató: un gran paraigües, amb
persones de diferents sensibilitats polítiques que té un objectiu
comú: impulsar un canvi al nostre poble. El projecte polític s’ha
començat a configurar. Ja hi ha persones treballant-hi però l’equip
encara ha de créixer i també cal fer abans una repassada a les qüestions fonamentals que haurà d’afrontar Collbató en els anys vinents.
No en els pròxims quatre anys, sinó en les dècades vinents. No tant
per fer-lo créixer, sinó per trobar una sortida a les necessitats que
tenim col·lectivament. Per pensar el poble, o repensar-lo, cal ferse preguntes i trobar espais per les idees. Aquesta precisament és
la vocació de Collbató a debat: preguntar-se, idear... en definitiva
construir un poble entre totes i tots.
Et convidem a la primera sessió el pròxim dia 14 d’octubre a les
12 h al Casal de Cultura amb la participació de l’H. Conseller Damià
Calvet, que ens parlarà de l’ampliació de l’A-2.

D’això avui se’n diu “fer República”. Com ho és la municipalització
de l’aigua, quelcom que ha estat possible gràcies a la unitat d’un
govern pensat per i amb la gent. I com ho és també implicar-se
en els problemes dels veïns i viure’ls com si fossin propis i així ho
hem practicat fins i tot en petits detalls: la transformació del gas, la
instal·lació de fibra a les llars...
El passat 1 d’octubre el poble vàrem donar una lliçó de com passar
de “fer República” a “fer LA República”. Cal fer-ho perquè l’estatus
actual ens impedeix avançar en el benestar de tots. L’Estat espanyol
atura als tribunals allò que la gent necessita i ens imposa absurdes
actuacions contràries al nostre benestar, com la pretesa ampliació
de l’autovia que ningú no vol. És ara quan la unitat resulta essencial.
La societat civil ens ho reclama i nosaltres els responem que sí, que
aquí estem per construir espais comuns perquè està en l’ADN del
GIC sumar esforços, il·lusions i treball per fer dia a dia un poble
millor sota la premissa de preservar els valors que el fan exquisidament diferent.

Una de les condicions que vam posar per recolzar els pressupostos municipals és que es treballés per millorar la urbanització del
Bosc del Missè. La participació de l’Ajuntament en el finançament
d’aquesta inversió no és obligatòria, però SÍ que pot subvencionar-ne una part, igual que finança d’altres despeses amb finalitat
pública. Si obres d’urbanitzacions anteriors de Collbató es van beneficiar de subvencions de la Generalitat i aquesta ara no té els fons
suficients i l’Ajuntament sí, doncs que sigui aquest el que prengui el
compromís de fer-ho, sense cap més excusa. L’Ajuntament està en
una situació econòmica que li permet obtenir fons per assumir una
part atorgant subvencions.
La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, té per finalitat afavorir la finalització de les obres d’urbanització i la dotació dels serveis corresponents amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus
residents, així com assolir la seva integració en el municipi. També
permet que les administracions públiques col·laborin en el seu finançament.
L’Ajuntament pot i hauria de donar subvencions per obres derivades del projecte d’urbanització com per exemple: a) Xarxa viària (calçada, voreres, senyalització, etc.). b) Serveis bàsics (la xarxa
d’enllumenat, sanejament, aigua i electricitat) c) Adequacions en
els accessos a les urbanitzacions i obres d’urgència per a garantir la
seguretat del veïnat de la urbanització i a tercers. Cal que l’Ajuntament col·labori al màxim per acabar amb aquests dèficits urbanístics. Donarem tot el suport.
Grup dels socialistes de Collbató
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Esport

Festa de l’Esport:
Plètora d’activitats esportives
Proves d’atletisme, rocòdrom i descens en tirolina, ciclisme al voltant del món, tennis i
tennis-taula, futbol, arts marcials... Són algunes de les activitats que les associacions
esportives de Collbató van presentar amb diversos tastets i exhibicions perquè tota la
població pogués conèixer, en primera persona, l’activitat esportiva que més l’escau.

E

l Club de Tennis Collbató, l’Slam
Club, el camp de futbol, l’escola
Mansuet i el seu entorn van ser
els escenaris en què es van poder
desenvolupar tota una sèrie d’activitats físiques. Els participants que les van completar
van rebre un entrepà i una peça de fruita
com a obsequi i per conscienciar que l’alimentació sana és el complement perfecte
per l’activitat esportiva a l’hora de tenir cura
del cos i fer salut.
Els participants van conèixer l’oferta d’activitats que presenten les diverses associacions esportives de Collbató. Hi van participar 4000peus Associació Excursionista,
Balla Collbató, Club Atletisme Collbató,
Club Centre d’Esports Collbató, Club Ciclista Collbató, Club Tennis Collbató, Club
Tennis Taula Collbató, DO-KAI Collbató,
Escola de Taekwondo Collbató, Slam Club
i Penya Blaugrana de Collbató.

