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Serveis
Ajuntament de Collbató 93 777 01 00
Atenció ciutadana 012
Àrea d’esplai La Salut 646 37 86 24
Biblioteca municipal 93 777 93 41
Casal d’avis 93 777 03 77
CAP Collbató 93 777 07 59
CAP El Bruc 93 771 01 31
CAP Esparreguera 93 770 81 00
Demanar hora al metge 902 111 444
Farmàcia Villaescusa 93 777 00 76
FECSA (avaries) 900 77 00 77
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària 
Igualada 93 472 91 40
Hispano Igualadina 93 804 44 51
Hospital Martorell 93 774 20 20
Oficina de turisme 93 777 90 76
 /667 56 27 16
Oficina Correus Collbató 93 777 06 33
Parròquia de Collbató 93 777 01 36
Parròquia del Bruc 93 771 00 04
Gas Natural (avaries) 900 750 750
Serveis funeraris (Pomfusa) 93 775 55 52
Aigües de Collbató 
Atenció al client (dimecres i divendres, 
de 9.30 a 13.30 h)  900 102 307
Avaries (24 hores)  616 421 478
Taxi Collbató, El Bruc i Esparreguera
 659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

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

Centres educatius
Llar d’infants L’Abellerol 93 777 99 80
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Telèfons d’interès

Edita
Ajuntament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

D.L. B-23138-96

AGENDA
DISSABTE 10
XERRADA: PARLEM D’IGUALTAT DE 

GÈNERE

Sessió informativa oberta a tothom organitzada 
per l’Associació Petit Món.
Hora: 18 hores
Lloc: Sala Portals

14 DIMECRES
ESCOLTA CONTES PELS MÉS PETITS (1-6 ANYS)

Aproximació al món dels contes pels més petits 
de la casa
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

VETLLADA D’AQUÍ I D’ALLÀ

Dia internacional de la tolerància.
Escolta l’experiència de tres entitats sobre què 
podem fer la societat civil davant les persones 
immigrants.
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

16 DIVENDRES
III FESTIVAL DE MÚSIQUES AMADEU VIVES

Casinet i Casal de Cultura
17 hores Casinet
Cantata “La cançó més bonica del món”, a càrrec 
dels alumnes de 4t de primària de les escoles La 
Salut i Mansuet. Col•laboren: Escola Municipal de 
Música i teatre La Forja
19 hores Casal de Cultura
Inauguració oficial del III Festival de músiques 
Amadeu Vives
Conferència inaugural: “Amadeu Vives, passió 
per la música, passió per la pàtria”. A càrrec de 
Francesc Cortès i Mir, professor de musicologia 
de la UAB.
Entrega de premis II Certàmen de relats curts 
Amadeu Vives. Concert Ballaveu.

17 DISSABTE
III FESTIVAL DE MÚSIQUES AMADEU VIVES

CONCERT DE M. DEL MAR BONET: 50 ANYS 
ALS ESCENARIS
Hora: 22 hores
Lloc: Casinet

18/11/2018
III FESTIVAL DE MÚSIQUES AMADEU 

VIVES

ARA, CLÀSSICA! BEETHOVEN VERSUS 
MOZART
Hora: 18 hores
Lloc: Església de Sant Corneli

22 DIJOUS
GRAFITI PORTES OBERTES

Activitat a la terrassa exterior
Hora: 15:30 hores
Lloc: Casal de Cultura

NOVEMBRE 2018
23 DIVENDRES
EL VIATGE AL MÓN DELS CONTES

Activitat relacionada amb la violència de gènere. 
Conta contes.
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

ACTE INSTITUCIONAL 25N

Encesa d’espelmes. Lectura de manifest. 
Presentació de cançó rap. Presentació d’exposició. 
Berenar
Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
 
24 DISSABTE
XERRADA: EDUCAR ALS FILLS, TOT UN 

REPTE

Sessió informativa organitzada per l’Associació 
Petit Món.
Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura

28 DIMECRES
III TROBADA D’EMPRESARIS

Horari: 19:30 hores
Lloc: Casal de Cultura

29 DIJOUS
DIVENDRES DE FOTO: FOTOGRAFIA DE 

PAISATGE

Tarda dedicada a la fotografia de la mà de l’equip 
d’Objectivament
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

30 DIVENDRES 
MARATÓ TV3 2018

Xerrada contra el càncer.
Activitat de difusió de la marató TV3 organitzada 
per la biblioteca.
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

Del 30/11/2018 al 2/12/2018
VIII CAP DE SETMANA SOLIDARI

Activitats destinades a la solidaritat amb els 
afectats de la catàstrofe de Txernòbil.
Lloc: Casinet
Més informació a www.solidaritatcollbato.org

EXPOSICIÓ

12 A 21 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ “OBRE ELS ULLS”

Casal de Cultura
SOS Racisme ens deixa una exposició que es diu: 
“Obre els ulls”. Fotografies realitzades per dos nois 
refugiats a un camp de Grècia que actualment es 
troben a Europa.



Ajuntament

Miquel Solà 

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

solanmq@collbato.cat

Àlex Samaranch

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

samaranchja@collbato.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports, 
Joventut i Gent 
Gran.

rierahj@collbato.cat

Josep Estradé 

Primer Tinent 
d’Alcalde. 

Regidor d’Acció 
Territorial i Mobilitat.

estradecj@collbato.cat

Maria Teresa Casanovas

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

casanovasam@collbato.cat

Jordi Serra 
(Regidor no 
adscrit)

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsina 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Emilia Rabadán
(Socialistes de 
Collbató)

Oriol Castells 
(Socialistes de 
Collbató)

Collbató se suma a la campanya 
“Republiquem”

L’Ajuntament de Collbató es va sumar el passat 1 d’octubre a la campanya 
“Republiquem”, de l’AMI, per mostrar el suport del món local a la república.  

L’Ajuntament va penjar la pan-
carta “Republiquem” a la faça-
na de l’edifici consistorial l’1 
d’octubre. A continuació, es va 

donar lectura a un manifest que volia 
verbalitzar el compromís del món lo-
cal amb Catalunya, el municipalisme, 
els valors democràtics, la pau, el diàleg, 
les llibertats individuals i els drets fo-
namentals, les persones anònimes que 
van fer possible l’1 d’octubre de 2017, 
els resultats del referèndum, els presos 
polítics i exiliats, i la República Cata-
lana.

Collbató va ser un dels 786 ajuntaments 
associats a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) que parti-
cipà en aquesta campanya.
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Ajuntament

El mes de desembre completarem la implantació del servei de recollida porta a 
porta que vam iniciar el 2010. Implantarem un model que ens permetrà obtenir 
millors resultats i implicar a tota la ciutadania

Com ja sabeu, a Collbató, des de 
l’any 2010, recollim la resta i l’orgà-
nica porta a porta i el vidre, els en-
vasos i el paper i el cartró en conte-
nidors a la via pública. Els resultats 
de selectiva són força bons tenint en 
compte que el model actual no té cap 
sistema d’identificació d’usuari; no 
obstant això, la recollida selectiva 
de l’orgànica i el paper i cartró tenen 
molt marge de millora i als envasos 
s’hi detecta un important percentat-
ge d’impropis (residus d’altres frac-
cions barrejats). A més, hi ha una 

part de la ciutadania que no participa 
en el sistema i les àrees d’aportació 
sovint presenten molts residus fora 
dels contenidors.

Per tots aquests motius, l’any 2017, 
es va proposar a la ciutadania de fer 
un pas més en el porta a porta i es va 
organitzar un procés participatiu per 
determinar-ne el model. El resultat 
d’aquella consulta va ser la de fer un 
porta a porta de totes les fraccions, i 
ara, aprofitant el nou contracte del 
servei de recollida, és el moment de 

posar-ho en funcionament.

Els objectius del canvi, per tant, els 
podem sintetitzar en: millorar els 
resultats de recollida selectiva de 
totes les fraccions, tant en quantitat 
com en qualitat; corresponsabilitzar 
aquella part de la ciutadania que no 
participa correctament; i millorar 
l’aspecte dels nostres carrers recupe-
rant nous espais públics.

LA MILLOR VIA, EL PORTA A PORTA

L’orgànica, amb 
el cubell marró i 

sempre amb bossa 
compostable.

La resta de fraccions,                   
amb el cubell taronja. Els envasos 

dins una bossa de plàstic, el 
paper i el cartró a granel o dins 
una bossa de paper, el vidre a 

granel i la resta dins una bossa de                     
plàstic qualsevol.

Les restes de poda no 
llenyosa es poden treure 

el mateix dia de l’orgànica 
amb la bossa pertinent.

COM HO FAREM?

A LES LLARS

Lliurarem a cada habitatge dos nous cubells amb xip per dipositar els nostres residus: un per a la fracció orgànica 
i un per a la resta de fraccions (envasos, paper i cartró, vidre i resta). Cada dia traurem els residus que pertoca 
seguint el calendari de recollida.
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Ajuntament

ALS COMERÇOS I EQUIPAMENTS

A les activitats econòmiques i als equipaments municipals se’ls lliurarà el material d’aportació necessari per a treure 
els seus residus amb xip incorporat i un calendari amb recollides de reforç per al vidre i l’orgànica.

Els xips incorporats en cubells i bujols permeten tenir dades d’aportació de residus de cada generador. Aquest siste-
ma, lluny de ser una eina de control, permet fer un seguiment de les incidències i esdevenir un mitjà de millora de 
la separació de residus i de la participació i és el primer pas per caminar cap al pagament per generació, un sistema 
més just per calcular la taxa de residus, basat en la quantitat de residus generada.

A partir del dia 10 de desembre serà imprescindible disposar dels nous cubells i les bosses compostables 

per a treure els residus.

RECOLLIU EL VOSTRE KIT

Quan

Del 30 de novembre al 10 de desembre
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges només matins
Festius tancat

On

Sala Portals, annexa a l’Ajuntament 
(c/ Amadeu Vives).

Quan

El 17 de novembre a les 12 h
El 22 de novembre a les 19 h

On

Casal de Cultura
Rambla Mansuet, 9-11

S’enviarà una carta a cada domicili amb aquesta mateixa infor-
mació que caldrà portar degudament omplerta el dia de la re-
collida del kit.

Els comerços que generin una quantitat de residus similars a 
un habitatge rebran també aquesta carta i hauran de recollir, 
també, el seu kit a l’espai informatiu. Aquelles activitats eco-
nòmiques que són grans generadors els portarem el material 
necessari per a fer l’aportació a domicili.

TOTS ELS DETALLS, A LES JORNADES INFORMATIVES

QUÈ HAUREM DE TREURE CADA DIA?

El cubell amb els residus que pertoquen s’ha de treure sempre entre les 20 i les 22 h excepte el vidre, que s’ha de 
treure entre les 8 i les 10 h del dissabte.

Vine a les reunions informatives per tal de conèixer tots els detalls 
del nou model i resoldre els dubtes. La xerrada es durà a terme en dos 
horaris diferents per tal de facilitar l’assistència de tota la ciutadania. 

Aquest canvi ens permetrà assolir millors resultats i esdevenir un re-
ferent a la comarca i a tot el territori català. Estem convençuts que 
comptarem amb la col•laboració de totes i tots i que ho aconseguirem.
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Notícies

Licitada la primera fase de les obres de 
repavimentació i millora de l’avinguda del Centenari

L’Ajuntament ha tret a licitació pública l’execució de la primera fase de la repavimentació 
i millora de l’avinguda del Centenari Amadeu Vives.

L’objecte del projecte és pal•liar 
el continu deteriorament dels 
ferms de l’avinguda Centenari 
Amadeu Vives, entre l’av. Prin-

cipal i el carrer Mossèn Cinto Verdaguer 
realitzant un reasfaltat de l’àmbit de calçada 
així com la repavimentació completa de la 
vorera sud entre la piscina i la rotonda de 
l’av. Principal.

El projecte inclou també el replantejament 
del carril per a bicicletes existent, ampliant 
i millorant-lo per fomentar la mobilitat 
ciclista del municipi. En paral•lel a les ac-
tuacions de repavimentació, es planteja la 
restitució de la senyalització horitzontal, la 
restitució i implantació de nova senyalitza-
ció vertical, la restitució del mobiliari actual 
i la realització de les noves connexions de 
clavegueram necessàries per a adequar el 
drenatge de l’espai a les noves situacions 
geomètriques i de cotes projectades.

El soterrament de la línia de mitja ten-

sió, a curt termini

Per qüestions pressupostàries, l’actuació no 
contempla la vorera nord; està previst que a 
curt termini es pugui plantejar l’actuació de 
soterrament de la línia de mitja tensió exis-
tent, i llavors serà el moment idoni per ac-
tuar en la millora dels paviments de la vore-
ra nord. Serà la segona fase del projecte, que 
ja es troba en fase d’estudi. De fet, la primera 
fase ja contempla com ha de ser la segona 

per tal d’assegurar que siguin totalment 
complementàries. També s’han demanat ja 
els projectes i valoracions del soterrament a 
la companyia subministradora.

Es preveu que, a finals d’any, l’Ajuntament 
disposi del projecte executiu de la segona 
fase per incloure-la en els pressupostos de 
2019 on es preveuen uns ingressos que la 
podrien cobrir. La segona fase contemplarà 
també la substitució integral de l’enllume-
nat actual per una tipologia de vial amb leds 
més adequada, moderna i eficient.

Carrils de circulació més amples, tant 

per cotxes com per bicicletes

La secció tipus de l’avinguda es modificarà 
donant més prioritat al carril per a bicicle-
tes. Es mantenen els dos carrils de circulació 
existents, apropant aquests a la vorada nord 
i deixant una amplada generosa de 3 metres 
per carril. Al costat sud de la calçada s’elimi-
na la línia d’aparcament existent i es genera 
un carril per a bicicletes de doble sentit de 
circulació, amb segregació mitjançant aba-
lisament i amb una amplada de 2,40 metres, 
clarament superior a l’actual. En l’àmbit de 
la piscina i pavelló, el carril per a bicicletes 
es col•loca entre l’arbrat i els equipaments, 
permetent així mantenir una línia d’aparca-
ment en semi bateria en el costat sud.

Amb aquesta primera actuació, l’avinguda 
disposarà ja d’una vorera adaptada en tota 

la seva longitud per a la correcta mobilitat 
i accessibilitat dels vianants. Quedaran eli-
minades les barreres que actualment im-
pedeixen l’accés de persones amb mobilitat 
reduïda. El projecte s’executarà seguint les 
directrius dels plans d’accessibilitat, mobili-
tat i seguretat viària aprovats per l’Ajunta-
ment d’acord amb els reglaments i les nor-
matives vigents.

Es calcula que l’adjudicació de les obres es 
farà el mes de novembre o principis de de-
sembre i el termini d’execució es preveu de 
dos mesos.

Vista en secció de la fase 1 i del tram del davant de la piscina.

Imatges rederitzades de l’avinguda un cop 
completades la primera i la segona fase, respec-
tivament.
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Notícies

Collbató engega la sectorització i la 
telelectura per a una millor gestió de l’aigua

Collbató serà un dels municipis capdavanters en la gestió de l’aigua amb el seguiment 
informatitzat del 100% de la xarxa mitjançant la seva sectorització i la instal·lació de 
sistemes de telelectura.  

El dia 25 es va signar el contracte entre l’Ajuntament 
de Collbató i Aigües de Catalunya, l’empresa adjudi-
catària de la licitació corresponent a la sectorització 
de la xarxa de Collbató i la instal•lació de sistemes de 

telelectura de comptadors sectorials i domiciliaris. En la reunió 
van participar l’alcalde, Miquel Solà; el regidor d’Acció Territo-
rial, Mobilitat i Espais Naturals, Josep Estradé; el conseller de-
legat d’Aigües de Catalunya, Manuel Ayza, i el director de zona 
d’aquesta companyia, David García.

La xarxa passa d’11 a 20 sectors per millorar la gestió

Aquest contracte contempla, per una banda, la creació de 9 sec-
tors de consum nous (en tons vermellosos, en el plànol). Ac-
tualment n’hi ha un total d’11 (en blau) però un d’ells, el sector 
zero, és excessivament ampli, ja que abasta pràcticament el 50% 
de la xarxa i per tant és difícilment gestionable. Aquest sector 
zero correspon a tota la part del municipi ubicada al sud de 
l’autovia, és a dir: Can Migrat, Can Dalmases, Font del Còdol, 
Les Illes, la Fumada, Zona Industrial i els masos. La intenció 
d’aquesta actuació és generar 9 noves àrees més petites, con-
venientment regulades en pressió cadascuna d’elles, i dotar-les 
dels diferents sistemes de control. Així, els 20 sectors resultants, 
els 11 existents i els 9 nous, quedaran tots ells equipats amb te-
lelectura.

D’una xarxa obsoleta a una d’eficient

La totalitat de comptadors tant domèstics com industrials seran 
substituïts per comptadors d’última generació dotats també de 
sistemes de telelectura. La combinació de les dues actuacions, 
sectorització i telelectura, permetrà obtenir de forma horària 
balanços hídrics per identificar els sectors problemàtics o els 
consum irregulars. Amb aquesta solució, implantada per a tots 
els usuaris, es podrà actuar de forma immediata aconseguint 
una millora del rendiment per sectors, i en conseqüència, per 
tot el municipi. Cal recordar que l’Ajuntament va heretar una 
xarxa totalment obsoleta, amb un nivell de fuites proper al 60%. 
La solució ara passa no tant per reparar les fuites evidents, cosa 
que lògicament ja es fa, sinó per detectar el gran nombre de 
fuites ocultes i solucionar-les.

Identificació immediata de les fuites a la llar

Aquesta tecnologia, associada amb els sistemes de comunica-
ció, hardware i software corresponents, permetrà identificar 
de forma immediata les fuites internes dels abonats, evitant els 
malbarataments d’aigua i les factures desproporcionades com a 

conseqüència de les fuites. Serà tanmateix una eina decisiva en 
la lluita contra el frau, tant pel que fa a manipulacions magnè-
tiques com mecàniques del comptador, ja que els nous compta-
dors van equipats amb dispositius que avisen immediatament 
a l’empresa gestora del servei en cas de qualsevol manipulació.

Consulta del consum en temps real i recepció d’avisos 

predefinits per l’abonat

Els abonats disposaran d’un portal informàtic que els permetrà 
en qualsevol moment conèixer el seu consum en temps real 
sense haver d’esperar tres mesos com fins ara i podran rebre 
avisos sobre possibles fuites o sobreconsums. Cada abonat po-
drà programar-se els avisos i paràmetres segons el seu patró de 
consum. Els més rellevants són:

•  Fuita: Es dispara l’alarma quan durant un període determinat 
el mòdul no detecta com a mínim un interval de temps sense 
cap pols.

•  Comptador parat o bloquejat: Es dispara alarma si no es de-
tecta cap pols durant un interval programable. Útil per con-
trolar possibles problemes de persones amb alt grau de de-
pendència.

•  Cabal elevat: Es dispara l’alarma si durant un període progra-
mable se supera un cabal preestablert.

En total se substituiran 2.013 comptadors que corresponen al 
100% dels abonats. Actualment, un gran nombre dels compta-
dors existents són molt antics i de tecnologia ja superada. Con-
cretament, un 25% tenen més de 20 anys d’antiguitat, un altre 
25% entre 15 i 20 anys, un 18%, entre 10 i 15 anys, un 28% entre 
5 i 10 anys i només un 6% tenen menys de 5 anys. La instal•la-
ció d’aquests comptadors no implicarà cap cost per l’abonat.
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Notícies

Campanya de detecció de fuites d’aigua al sector Lladó
El comptador del sector Lladó és el primer de Collbató que s’ha equipat amb telelectura 
a la xarxa, la tecnologia que permet fer un seguiment diari de l’efecte de les reparacions 
i detectar fuites ocultes, un dels grans problemes que té la xarxa d’aigua del poble. Per 
continuar lluitant contra les fuites ocultes, a finals d’octubre es va dur a terme una nova 
campanya de detecció en el sector. 

L ’aplicació de la telelectura a la 
xarxa ja ha aconseguit millo-
res significatives en el sector 
Lladó, situat en Els Clots i Pla 

del Castell, i amb 211 abonats. Cal tenir 
en compte que les fuites ocultes són molt 
més greus que les superficials, ja que 
aquestes es detecten fàcilment i es poden 
solucionar en un termini breu. En canvi, 
si l’aigua no surt a la superfície i no hi ha 
cap mecanisme de control, com la tele-
lectura, que detecti el problema, la fuita 
pot estar vessant aigua al subsòl fins i tot 
durant anys.

Gràcies a la posada en marxa de la telelec-
tura, es van poder descobrir pèrdues cons-
tants d’aigua per aquest motiu. Els sensors 
instal•lats van detectar pèrdues en hores 
de la matinada en què el consum hauria de 
ser gairebé inexistent. La seva detecció és el 
primer pas per solucionar-les i així millorar 
el rendiment de la xarxa.

Significativa reducció de les fuites

Així, quan es va començar a posar en fun-
cionament la telelectura en aquest sector, 
l’agost passat, es van detectar fuites que ar-
ribaven a totalitzar de 12 a 13 metres cúbics 
d’aigua per hora, conseqüència de dècades 
d’un manteniment deficient de la xarxa.

Arran de les intervencions, s’han aconse-
guit registres de 6 metres cúbics d’aigua per 

hora, substancialment inferiors als que hi 
havia fins ara.

El gràfic mostra el consum el 12 i 13 d’oc-
tubre al sector Lladó. Es pot comprovar 
com a les hores que gairebé no hauria 
d’haver-hi consum (de les 4 a 6 de la mati-
nada) encara hi ha un consum superior als 
6 metres cúbics per hora. La gran majoria, 
per fuites ocultes. Abans de començar a 
detectar-les, aquestes fuites havien arribat 
a superar els 13 metres cúbics d’aigua per 
hora. Aquest és un exemple dels avantat-
ges de la telelectura i la sectorització.

La campanya actual de detecció, que va 
durar uns 8 dies, pretén continuar reduint 
aquestes xifres, una feina que serà molt 
més fàcil quan s’hagin implantat els comp-

tadors individuals amb telelectura. El sec-
tor Lladó va estar el primer a equipar-se 
amb aquests comptadors domiciliaris.

A més de les campanyes de detecció, 
també s’està formant l’equip d’Aigües 
de Collbató per fer servir mètodes com 
l’anàlisi de la caiguda de pressió tram a 
tram i posterior escolta de fuites mitjan-
çant audífon per trobar l’origen de les 
fuites.

La sectorització de la xarxa, la implanta-
ció de la telelectura i l’esforç inversor per 
substituir, amb canonades de la més alta 
qualitat, els trams més problemàtics, són 
els eixos d’actuació que s’estan aplicant 
des de 2015 per millorar la xarxa d’aigua 
de Collbató.

Bàsicament el sistema que s’instal·larà 
consta dels 2.013 comptadors d’abonat i 
20 comptadors de sectors, equipats tots 
ells amb un mòdul ràdio RCi que s’aco-
bla al comptador de forma fàcil i rapida, 
8 unitats concentradores que recullen 
les dades dels comptadors i les envien al 

repositori de dades del servidor ftp del 
client.

Subvenció del 39,9% de l’import per 

part de la Diputació de Barcelona

El projecte es va licitar per un im-
port de 198.133,91 euros dels quals 
166.772,62 euros corresponen a la 
telelectura i la resta, 31.361,28 euros, 
a la sectorització, seguretat i salut. 
L’adjudicació té un import total de 

192.713,02 euros (tots els preus són 
sense IVA). El seu finançament va a 
càrrec, en part, d’una subvenció de la 
Diputació de Barcelona per un import 
de 76.949,10 euros i, la resta, a càrrec 
del pressupost municipal.Amb aques-
ta actuació, Collbató disposarà de les 
eines per posar al dia una xarxa que 
estava obsoleta i que arrossegava un 
manteniment deficient durant dèca-
des per passar a ser un dels municipis 
capdavanters en la gestió de l’aigua.
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Ple Municipal

El ple municipal sí que va ac-
ceptar portar a tràmit per 
urgència i va aprovar el fi-
nançament per a la primera 

planta del Casal de Cultura i per a la 
millora d’espais públics de diferents 
barris de la població.

La sessió del ple es va celebrar dime-
cres dia 3 després que es donés respos-
ta a la sol•licitud del grup socialista de 
disposar de més temps per analitzar el 
finançament de les obres de millora 
de l’Av. del Centenari Amadeu Vives. 
A la sessió va excusar l’absència la re-
gidora M. Teresa Casanovas. 

Com que, dimarts a la tarda, el grup 
socialista havia informat el govern 
municipal que no s’acceptaria la pro-
posta relativa a la millora de l’Av. del 
Centenari, es va desglossar el punt 5 
de l’ordre del dia, que tractava ini-
cialment totes les actuacions que es 
volien finançar amb romanent de tre-

El grup socialista i el regidor no adscrit 
van impedir votar el finançament de 

l’asfaltat de l’Avinguda del Centenari
El vot en contra del grup socialista i del regidor no adscrit van impedir, en el ple 
de dimecres 3 d’octubre, que es tractés per tràmit d’urgència i es pogués votar el 
finançament per asfaltar l’Av. del Centenari, arranjar la vorera del cantó sud i fer un carril 

bici més ample. 

soreria lliure i transferència de crèdit, 
en tres punts. D’aquesta manera, es 
podia votar independentment, i per 
tràmit d’urgència, la inclusió en l’or-
dre del dia, de les propostes de finan-
çament dedicades a l’adequació de la 
primera planta del Casal de Cultura i 
a la millora de diversos espais públics, 
proposats per les associacions de ve-
ïns dels respectius barris.

Negativa a incloure en l’ordre del 

dia l’asfaltat de l’Avinguda del 

Centenari

La proposta d’aprovació de la modifi-
cació del pressupost municipal de 2018 
mitjançant suplement de crèdit finan-
çat amb romanent de tresoreria lliure, 
contemplava realitzar el reasfaltat de 
l’Av. del Centenari Amadeu Vives, des 
de l’encreuament amb el carrer Mos-
sèn Cinto Verdaguer (davant de la Pis-
ta Coberta Martí Gil) fins a la rotonda 
del Bonpreu, renovar tota la vorera 

del cantó sud i incorporar, també en 
el cantó sud, un carril bici més ample, 
mitjançant l’eliminació de l’aparca-
ment lateral, que està infrautilitzat. El 
crèdit inicial per a aquesta obra era de 
110.000 euros i s’incorporarien 70.000 
euros provinents del romanent lliure, 
fins a arribar a cobrir l’import total 
previst de 180.000 euros. La proposta 
deixava per a una segona fase la millo-
ra de la vorera del cantó nord, a l’es-
pera que es faci el soterrament de la 
línia elèctrica.

El grup socialista no va voler acceptar 
la inclusió d’aquest punt en l’ordre del 
dia. Segons va explicar el regidor Sal-
vador Valls, “no volem fer l’Avingu-
da a pedaços”. Valls va demanar que 
l’equip portés una proposta per a la 
renovació integral de l’Avinguda i no 
per fases.

L’alcalde, Miquel Solà, va respondre 
que, si s’havia d’esperar al soterra-
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ment de la línia elèctrica, la millora 
de l’Avinguda seria “a mitjà o a llarg 
termini”. “Com tothom sap, –va ex-
plicar– ”l’estat de l’asfalt de l’avinguda 
i de la vorera és lamentable i és urgent 
millorar-ho”. Solà també va recordar 
que “és una actuació que se’ns demana 
contínuament”.

El regidor Josep Estradé va insistir 
que calia fer el projecte en dues fases 
i, en la primera, asfaltar l’avinguda 
perquè “amb l’asfaltat solucionem 
una gran part del problema, i fer 
l’altra vorera quan es soterri la línia 
elèctrica; l’any vinent es podria tirar 
endavant”. També va explicar que el 
projecte contemplava “un carril bici de 
doble direcció ubicat a la banda sud per 
ser aquesta banda on hi ha menys creua-
ments. El carril disposaria de separació 
física en relació als vials de circulació de 
vehicles tal com estableix el Pla Director 
de la Bicicleta i les normatives vigents. 
També es resoldria la mobilitat i acces-
sibilitat en tota la longitud de la vorera 
sud. El projecte compleix els estudis de 
mobilitat, seguretat viària i accessibilitat 
aprovats per aquest Ajuntament”.

El regidor també va explicar que “l’Ajun-
tament no està en condicions d’invertir 
800.000 o 900.000 euros en una única 
partida, perquè això implicaria deixar de 
fer millores en altres barris”.

La regidora socialista Ana Úbeda va ar-
gumentar que “vam demanar que no es 
condicionessin les obres al finançament” 
i que “l’Ajuntament podia ser valent i en-
deutar-se per fer front a tot el projecte”. 
El regidor Salvador Valls va insistir que 
“volem el projecte sencer, ja que, quan es 
fa un projecte no cal tenir tots els diners”. 
Aquest raonament va ser rebatut pel re-
gidor Josep Estradé, que va recordar que 
“no estem votant el projecte, sinó la parti-
da per al seu finançament”.

El regidor no adscrit, Jordi Serra, tampoc 
no va acceptar incloure aquest punt en 
l’ordre del dia. En el seu cas, va dir que no 
entrava a valorar el contingut, però que 
considerava que portar a tràmit aquestes 
propostes per urgència “no era el procedi-
ment adequat”.

Així doncs, la inclusió d’aquest punt en 
l’ordre del dia no va prosperar i no es 

va poder sotmetre a votació l’asfaltat de 
l’Avinguda del Centenari Amadeu Vives.

Un cop fixat definitivament l’ordre del 
dia, es van començar a tractar els punts 
que l’integraven. Es va aprovar l’acta de 
la sessió ordinària del ple anterior, cele-
brat el 16 de juliol, amb el vot en contra 
del regidor Jordi Serra, que va indicar 
que no accepta ser considerat regidor 
no adscrit.

A continuació es va donar compte de 
la contractació d’un auxiliar de suport 
logístic, una mestra de la llar d’infants i 
d’un arquitecte municipal com a funci-
onari interí.

El següent punt del dia era donar compte 
de la sentència relativa a la declaració del 
municipi de Collbató com a territori ca-
talà lliure i sobirà. L’alcalde, Miquel Solà, 
va explicar que, en aquest procediment, 
l’ajuntament estava representat, com la 
resta de municipis que havien fet la decla-
ració, per l’Associació de Municipis per la 
Independència, que va decidir, en un mo-
ment del procediment, no continuar-lo.

Increment de les retribucions com-

plementàries dels treballadors de 

l’Ajuntament

El ple municipal va aprovar, amb l’abs-
tenció del regidor Serra i el vot a favor 
de la resta de regidors, l’increment de les 
retribucions complementàries, que són 
de competència local, dels treballadors 
de l’Ajuntament. Aquestes retribucions 
s’incrementen en un 1,5% el primer se-
mestre i un 1,25% el segon semestre.

Adequació de la primera planta del 

Casal de Cultura i millora dels es-

pais públics dels barris

A continuació, es va votar el finança-
ment de la primera planta del Casal de 
Cultura i les obres de millora dels espais 
públics.

Pel que fa a les actuacions al Casal de 
Cultura, el projecte ha incrementat el 
seu cost, perquè incorpora un accés a 
la planta superior des del porxo d’en-
trada, fet que situa l’import total en 
445.864 euros. La necessitat de finan-
çament per part de l’Ajuntament és de 
123.864 euros. Tenint en compte que 

Ple Municipal

la Diputació de Barcelona ha informat 
l’Ajuntament que la rotonda prevista en 
l’encreuament entre la B-112 i el carrer 
Llongànies no s’adjudicarà enguany, 
l’Ajuntament ha decidit cobrir aquesta 
necessitat amb diners inicialment pre-
vistos per a la rotonda.  

Els projectes als espais públics pels quals 
es volia aplicar part del romanent són, 
respectivament, en el Nucli Antic, la mi-
llora de les escales d’accés al Pujolet; a Les 
Illes, les voreres pendents; a la Fumada, 
el Parc Infantil; i a Can Dalmases, primer 
havien proposat la millora de la zona es-
portiva i finalment es van decantar per 
un parc infantil a la Ronda d’Urgell. El 
crèdit inicial per a aquestes millores era 
de 35.600 euros. Com el cost previst és de 
65.600 euros, es cobriran els 30.000 euros 
necessaris amb romanent lliure.

El finançament per a aquests projectes es 
va aprovar amb el vot a favor de tots els 
regidors, excepte el regidor Jordi Serra, 
que va votar en contra.

El darrer punt va ser la votació d’una 
moció conjunta dels grups municipals 
d’ERC-AM, GIC-Fem Collbató i PDe-
CAT, per a la commemoració del refe-
rèndum d’autodeterminació de l’1 d’oc-
tubre de 2017. La moció va rebre el vot 
a favor de tots els regidors i regidores, 
excepte el regidor Salvador Valls, que es 
va abstenir.

Pel que fa al torn de precs i preguntes, la 
regidora Concepció Alsina es va interes-
sar per l’ocupació de les Coves de Mont-
serrat, els resultats de l’oficina agrària i les 
accions contra la contaminació acústica.

L’alcalde li va respondre que el ritme 
d’ocupació de les visites a les Coves els 
caps de setmana és molt elevat, amb molts 
grups plens, i que s’han reactivat les visi-
tes escolars. Respecte a l’oficina agrària, 
va explicar que l’Ajuntament únicament 
cedeix l’espai a la cooperativa, segons una 
ajuda del Patronat del Parc de la Munta-
nya. Finalment, respecte a la contamina-
ció acústica, va dir que es tracta d’un grup 
reduït de joves que han modificat els seus 
ciclomotors o motocicletes. Segons va ex-
plicar, s’han fet controls i s’han arribat a 
immobilitzar els vehicles que no complei-
xen amb la normativa”.
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La regidora Concepció Alsina també va 
demanar que es publiqui el calendari de 
neteja dels barris per fer un seguiment 
més acurat de la nova concessionària. 
L’alcalde li va respondre que ben aviat es 
farà públic en els canals de comunicació 
municipal.

El regidor Oriol Castells va preguntar 
per la situació de l’Skate Park. Li va res-
pondre el regidor Jordi Riera, que va 
anunciar que el disseny de parc es faria 
mitjançant un procés participatiu perquè 
els usuaris puguin decidir la seva configu-
ració. El regidor Jordi Serra va demanar 

informació sobre el compliment de reso-
lucions d’anys anteriors. Entre altres, una 
per dedicar un carrer a la primera alcal-
dessa de l’Estat elegida democràticament, 
Nativitat Yarza, que l’any 1934 ho va ser 
del poble de Bellprat (Barcelona).

La regidora Emilia Rabadán va voler sa-
ber si totes les reclamacions que es fan via 
web s’atenen i si l’ajuntament podia con-
cretar el temps per atendre-les. L’alcalde 
va respondre que el temps oscil·la en 
funció de la complexitat de la petició i va 
demanar la regidora que, si té constància 
d’alguna petició no atesa, que ho indiqui, 

per poder comprovar quina ha estat la in-
cidència en concret.

Finalment, una veïna va demanar que es 
controlés la vegetació de les tanques per-
què no envaeixi l’espai públic.

Aquest ple era el darrer en què participa-
va la Pilar Ferrer com a secretària, des-
prés de 13 anys a Collbató. Els regidors 
li van voler dedicar unes paraules de co-
miat i d’agraïment per la seva feina. Un 
cop finalitzat el ple, el públic també es va 
sumar a agraïr-li els anys de dedicació al 
municipi.

Escrit de comiat de Pilar Ferrer, 
secretària de l’Ajuntament 

Després de tretze anys de tre-
ball per Collbató, i, tal com 
es va anunciar en el darrer 
ple municipal, començo 

una nova etapa, plena de reptes, que 
requereixen els meus serveis a un altre 
municipi.

Me’n vaig amb el reconeixement a 
totes aquelles persones que, amb els 
meus encerts i les meves errades, han 
tingut la generositat d’entendre la 
meva tasca, que he prestat amb tota 
honestedat, responsabilitat i el meu 
millor saber.

El treball a un Ajuntament és un treball 
en equip. L’Ajuntament disposa d’un 
equip de personal responsable, amb 
capacitat de treball i amb la il•lusió que 
requereix una feina ben feta, i a ells els 
dono les gràcies per l’ajut, l’esforç i la 
dedicació, i els demano que mantinguin 
aquest esperit que condueix al municipi 
a la transformació que avui dia reque-
reixen totes les administracions. Tinc la 
certesa que hi esmerçaran tots els esfor-
ços.

Agraeixo també als equips de govern, 
amb qui hem compartit alegries i més 

d’un maldecap i, que amb les seves deci-
sions, sovint molt difícils, han treballat i 
treballen dia a dia per al millor futur de 
tot el poble.

Desitjo per Collbató prosperitat i har-
monia, un treball continu per conti-
nuar essent un municipi amb capacitat 
per afrontar els actuals reptes, créixer i 
esdevenir un poble avançat, dinàmic i 
amb projecció de futur.

Collbató ha estat una etapa molt im-
portant de la meva vida professional, 

on he afrontat moltes situacions de les 
quals n’he après molt; per mi treballar 
per aquest poble i per a la seva gent ha 
estat un honor que agraeixo i sempre 
duré en el meu record. Tampoc oblida-
ré mai les mostres d’escalf i afecte que 
rebo aquests dies de tots els companys; 
que vaig rebre per part dels regidors i 
regidores i de les persones que assistien 
al ple i que es van apropar a dirigir-me 
unes paraules. Molt emocionada, us 
dono les gràcies a tots.

Ple Municipal

Collbató, 7 d’octubre de 2018
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Notícies

Després d’aquesta compa-
reixença, caldrà veure si és 
convocat a judici o si es de-
sestimen els càrrecs.

A la seva arribada a la Ciutat de la Justí-
cia, a tres quarts d’11 del matí, un grup 
de veïns i veïnes de Collbató, membres 
de l’equip de Govern de l’Ajuntament i 
alcaldes de municipis propers l’estaven 
esperant i el van rebre entre aplaudi-
ments i crits d’ànim. Finalitzada la de-
claració, van conversar amb ell.

L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, va comparèixer el 16 d’octubre davant la Guàrdia 
Civil a instàncies de la Fiscalia de l’Estat en qualitat d’investigat per la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017. A la seva compareixença li van comunicar que els 
càrrecs pels quals és investigat són desobediència, prevaricació i malversació de fons 
públics. 

El delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, va fer el passat  2 d’octubre una 
visita institucional Collbató, on va mantenir una reunió de treball amb l’alcalde, Miquel 
Solà; el 1r tinent d’alcalde, Josep Estradé, i la 2a tinent d’alcalde, M. Teresa Casanovas.  

L’alcalde compareix davant la Guàrdia 
Civil a instàncies de la Fiscalia pel 

referèndum de l’1 d’octubre

Visita de treball del delegat del Govern de 
la Generalitat a Barcelona, Juli Fernàndez

En la reunió van compar-
tir informació sobre les 
propostes del Ministeri de 
Foment del projecte d’am-

pliació de l’autovia A-2 al seu pas per 
Collbató i la demanda de l’Ajuntament 
de crear una comissió tècnica per tre-
ballar en un proposta que satisfaci les 
necessitats de tots els ajuntaments 
implicats. També es va tractar la 
necessitat d’ampliació del Parc de 
Bombers Voluntaris de Collbató, 
es va posar de relleu el paper del 
municipi en la creació del Parc 
Rural de Montserrat, que cerca el 
progrés de l’activitat productiva 
econòmica agrícola, ramadera i 

forestal en aquest territori, i la neces-
sitat del manteniment de les rieres de 
Collbató.

En la conversa també es posà en valor 
l’arribada de la fibra òptica al municipi 
i l’empenta local per desenvolupar el 
seu potencial turístic. Collbató, porta 
d’entrada a la muntanya de Montser-
rat s’ha posicionat com a referent tu-
rístic i cultural al Baix Llobregat.

Aquesta visita s’inscriu en el programa 
de treball del delegat per conèixer di-
rectament els projectes i l’actualitat de 
municipis, d’entitats i d’empreses de la 
demarcació territorial de Barcelona.
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Notícies

L a interacció amb les altres 
recluses, el fred de la pre-
só, la relació amb la seva 
companya, primer en el 

Govern i després a cel•la, Dolors 
Bassa, la separació dels seus -”el 
gran càstig de la presó és aïllar-te 
de la gent que estimes”, va resu-
mir-, van ser alguns dels aspectes 
que Meritxell Borràs va explicar en 

Les regidories de Benestar Social dels ajuntaments de Collbató, El Bruc, I Hostalets 
de Pierola, amb el suport de l’Obra Social La Caixa i Diputació de Barcelona, obren, 
aquest mes d’octubre, un nou servei destinat a joves de 16 a 21 anys.

Meritxell Borràs, que va ser consellera de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge del Govern de la Generalitat de Catalunya fins al 27 d’octubre de l’any 
passat, va relatar, el passat dia 25, al Casal de Collbató, la seva estada a la presó 
d’Alcalá Meco la tardor de l’any passat, en un acte organitzat per l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

la presentació del seu diari “34 dies 
de tardor i 1 de primavera”, que va 
tenir lloc dijous passat al Casal.

 En la presentació va estar acompa-
nyada d’Enric Serra, coordinador de 
l’Assemblea Territorial de Collbató 
per la Independència, i de Mercè Jut-
glà, veïna de Collbató, els tres amb 
arrels hospitalenques.

Meritxell Borràs relatà la seva estada a presó

Nova porta de sortida al Casinet per 
incrementar la seguretat

El servei, ubicat a les antigues 
escoles de Collbató, a Passeig 
de la Fumada, 9, romandrà 
obert, de dilluns a dijous, 

d’octubre a juny, de 9 a 12 del matí.

El projecte Accés ofereix orientació i 
acompanyament personalitzat i indi-
vidual, i té previstes diverses accions 
que el jovent interessat podrà escollir 
depenent de les seves necessitats i in-
teressos, podent optar per un pla indi-

Accés, nou servei intermunicipal per a joves 
de 16 a 21 anys

vidual amb orientació formativa o pre-
laboral personalitzada, suport amb els 
instruments en la recerca de feina (CV, 
carta de presentació, ... ), acompanya-
ment a l’alta al SOC, a la xarxa Xaloc i 
a la Garantia Juvenil, preparació per a 
les proves d’accés de cicles formatius i 
per a la prova ACTIC (Acreditació de 
Competències en Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació) i orientació 
per a la participació ciutadana i el vo-
luntariat.

Adreça’t a l’Ajuntament per a més in-
formació. 

J a està operativa la nova por-
ta de sortida de l'escenari al 
Casinet. Aquesta nova sorti-
da ofereix més seguretat per 

una possible evacuació d'urgència 
alhora que els intèrprets i l'equip 
tècnic poden disposar d'una sortida 
d'ús exclusiu.

La porta està situada a l'interior de 
la caixa escènica que comunica amb 
la terrassa exterior que dóna al car-
rer Joan Vacarisses. Aquesta obertura 
millora l'evacuació de l'escenari i els 
camerinos soterrats, ja que escurça el 
trajecte de sortida.
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Si a la vostra família hi ha infants de 12 a 36 mesos, els dimecres d’octubre 
a desembre, de 17 a 18.15 hores, veniu a jugar en família a la Llar d’Infants 
L’Abellerol. 

Notícies

D’octubre a desembre, juguem en família!

A quest nou espai educatiu, dinamitzat per Sílvia Marín, ex-
perta en primera infància i terapeuta familiar, facilitarà que 
pares i mares comparteixin experiències i reforcin el vincle 
afectiu amb els seus nadons, amb l’acompanyament de l’ex-

perta que els acull. Serà un espai de joc lliure entre els infants i de petit 
diàleg entre els adults, per compartir dubtes i intercanviar experiències.

El preu per totes les sessions és de 27,84 euros. Per inscriure-us-hi, ho 
podeu fer a l’Ajuntament de Collbató, tel. 93 777 01 00. Les places són limi-
tades i les sol•licituds s’atendran per rigorós ordre d’arribada.

Accions per detectar i minimitzar els efectes 
de la parvovirosi en els gossos

El mes de setembre es van produir a Collbató i al Bruc un nombre inusualment alt 
de casos de parvovirosi en gossos adults i vacunats. De moment es desconeixen 
les causes, però cal remarcar que la malaltia ha modificat el seu patró d’afectació, ja 
que, normalment, els casos detectats eren en cadells sense vacunar. 

La parvovirosi està produïda 
per un virus que afecta, fo-
namentalment, al tracte di-
gestiu, des de la llengua fins 

al colon. Els símptomes comencen amb 
vòmits profusos, quasi immediatament 
es produeixen diarrees i, després, di-
arrees hemorràgiques, deshidratació i 
apatia. És una malaltia d’evolució rà-
pida, molt greu i molt contagiosa. Si 
el vostre gos té els simptomes descrits, 
aneu al veterinari quan abans per trac-
tar-lo.

Els animals que han estat infectats ex-
creten el virus en les seves deposicions, 
en un període de 7 a 10 dies. Per això, 
la principal via de contagi és al carrer, 
quan els gossos ensumen femtes infec-
tades. Insistim en la importància de 
què les persones propietàries de gossos 
recullin les femtes, portin els gossos 
lligats i controlin els animals perquè 
no ensumin les deposicions dels altres 
gossos. D’aquesta manera es minimit-
zarà en gran mesura el risc de patir la 
malaltia.
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L’Associació Petit Món inicià el seu cicle de xerrades el dissabte 6 d’octubre, amb 
el repte del canvi demogràfic i els seus models d’accés a l’habitatge

Notícies

L a xerrada, per part de 
l’advocat Andrés Labella 
i l’arquitecta Isabel Tor-
res, va generar un gran 

interès entre els assistents, a la Sala 
Portals. 

Labella i Torres van oferir noves 
opcions a la compra i el lloguer de 
l’habitatge, que van definir com a 
tinences intermèdies. Van posar com 
a exemple fòrmules com les coope-
ratives de propietaris, que ja s’estan 
creant a diverses ciutats de l’Estat i les 
tinences compartides, en què el com-
prador va abonant cada mes una part 
del preu total, com si es tractés d’un 
lloguer, i, va assumint el percentat-
ge corresponent fins que finalitza el 
pagament. També van fer esment als 

Repensar l’habitatge

entorns comunitaris, que permeten 
una relació més fluïda entre les per-
sones que hi viuen i, fins i tot, mit-
jançant solucions arquitectòniques 
modulars, la modificació de les llars 
en funció de les necessitats canviants 
de les persones, sense perdre en cap 
moment la seva intimitat, però gau-
dint d’espais de relació social si així 
ho volen.

 Aquestes opcions, menys rígides que 
la compravenda i el lloguer habitual, 
van generar molt d’interès entre els 
assistents i un dinàmic debat en què 
es plantejaven possibles solucions als 
problemes d’habitatge de pobles com 
Collbató, sortint de la tradicional di-
nàmica capitalista i aportant més àni-
ma en les relacions interpersonals.

  

Aquesta xerrada va obrir el cicle que 
l’Associació Petit Món, de Collbató, 
ha organitzat fins a finals d’any. Pots 
veure més informació sobre les pro-
peres activitats a la seva pàgina web 
https://associaciopetitmon.wor-
dpress.com/
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Notícies

E l segon fet és que, abans de l’inici de 
la prova, els participants van tenir un 
record emocionat per a l’Àngel Burni-
ol, un dels integrants de l’Associació 

Excursionista 4000Peus, que ens va deixar l’any 
passat. En el seu honor, li vàren dedicar un minut 
de silenci mentre sonava El Cant dels Ocells, en 
la famosa versió de Pau Casals. Un cop finalitzats 
els aplaudiments, tothom es va posar  en marxa 
per fer esport mentre es gaudia del vessant sud de 
Montserrat.

Aquesta onzena edició de la Caminada Popular 
4000peus Collbató va exhaurir totes les places dis-
ponibles a principis d’octubre, fet que demostra 
l’interès que, any rere any, suscita, en les seves dues 
modalitats, de 12 i 24 km de recorregut.

A ls adhesius es recorden 
les alternatives per ges-
tionar els residus de ma-
nera controlada, com la 

deixalleria i el servei de recollida 
d’objectes voluminosos a domicili.

 Collbató disposa d’una deixalleria per 
a la gestió dels residus, 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-

La Caminada Popular de 4000Peus va comptar aquest any amb dos aspectes 
diferenciadors: Va estar el primer cop que es va fer servir la cadira Joelette, del 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, que facilita la pràctica de l’esport de 
manera inclusiva. 

Sota el lema “Sigues cívic!”, l’Ajuntament va engegar una campanya per fomentar 
la conscienciació i evitar que es deixi brossa al costat dels contenidors. La 
campanya consisteix en uns adhesius de mida DIN A-3 que es van enganxar 
sobre els contenidors, per així conscienciar en el moment de llençar la brossa. 

La Caminada Popular 4000Peus, potenciant la 
salut per a tothom

Campanya de conscienciació per evitar brossa 
al costat dels contenidors

sabtes matí, de 10 a 14 hores. A més, 
els diumenges també està oberta, de 
10 a 14 hores i per la tarda s’hi poden 
dipositar bosses de fracció orgànica i 
fracció resta.

L’Ajuntament també compta amb un 
servei de recollida d’objectes volumino-
sos a domicili, prèvia reserva del servei.

Si tens cap dubte, l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament (telèfon 
93 777 01 00), et pot ampliar la infor-
mació.

No abandonis la brossa al costat dels 
contenidors. Collbató és casa teva, no 
l’embrutis!
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La III edició del Festival de Músiques Amadeu Vives, en honor a l’il•lustre creador 
collbatoní, arriba del 16 al 18 de novembre, amb un programa que ofereix 
propostes ben diverses i que comptarà amb Maria del Mar Bonet, que podrà 
actuar a Collbató després de l’anul•lació del concert l’any passat. 

L’artista d’art extrem Marc Armengol, veí de Collbató i que fa servir el pseudònim 
Markus D, va aconseguir, diumenge, pintar un quadre de 4 x 2 metres a 5 metres 
de profunditat en aigües de Palamós, un retrat de Salvador Dalí. D’aquesta 
manera va batre el rècord Guinness i apareixerà en unes setmanes en el web 
oficial de l’entitat que certifica aquests rècords.

Notícies

El programa del festival comença-
rà la tarda de divendres 16, a les 
17 hores. Els alumnes de 4t de 
primària de les escoles La Salut i 

Mansuet oferiran la cantata “La cançó més 
bonica del món” al Casinet.

Tot seguit, a les 19 hores, al Casal de Cul-
tura, se celebrarà l’acte d’inauguració oficial 
del festival. Ens parlarà d’Amadeu Vives en 
Francesc Cortès i Mir, professor de musico-
logia a la UAB, en la conferència inaugural: 
“Amadeu Vives: passió per la música, passió 
per la pàtria”. Després d’entregar els premis 
del II Certamen de relats curts, s’oferirà el 
Concert Ballaveu, de cançó tradicional, amb 
veus, guitarra i percussió, a càrrec de Patri 
García i Xavier Rota. Per finalitzar el pri-
mer tast musical, acabarem el vespre amb 
un refrigeri.

El III Festival de Músiques Amadeu Vives, 
propostes per a tots els gustos

Markus D bat el Rècord Guinness de pintar el 
quadre més gran sota l’aigua

 La nit de dissabte 17, Maria del Mar Bonet, 
celebrarà la seva exitosa carrera de 50 anys 
sobre els escenaris. Després de l’anul•lació 
del seu concert l’any passat per causa major, 
Collbató podrà gaudir de la seva veu i de les 
seves cançons en el marc íntim del Casinet.

Procediment per a la recollida de 

les entrades del concert de Maria 

Del Mar Bonet 

La distribució de les entrades gratuïtes pel 
concert de la Maria del Mar Bonet es farà 
de manera presencial, al Casal de Cultura, 
a partir de dilluns 5 de novembre. Només 
es lliuraran dues entrades per sol·licitant i 
no s’admeten reserves. A l’entrada de l’acte, 
es demanarà una aportació solidària d’un 
euro, per a la Marató de TV3, destinada a 
la lluita contra el càncer. Pels amants de la 

música clàssica, diumenge 18, a les 18 hores, 
es clourà el festival i al mateix temps, el cap 
de setmana, amb un concert a l’església de 
Sant Corneli. Un duel entre les obres de dos 
genis, Beethoven i Mozart. Un combat de 
boxa en què els cops els donaran les notes. 
És una producció de Sparagaria Orquestra 
amb la col•laboració de l’Associació dels 
Amics de l’Orgue. Per honorar l’Amadeu 
Vives. Collbató s’omple de música! Vine i 
gaudeix d’un cap de setmana ple de sons!

Fotografia: Juan Miguel Morales

Imatge: Ramon Casabayó / TV3

Amb la seva acció d’art-extrem, 
Markus D ha superat el rècord 
que tenia l’artista libanesa Co-
lette Haddad des de feia 3 anys, 

amb el valor afegit que ell ho ha fet en el 
mar. TV3 va cobrir l’acció i va emetre la 
notícia aquest cap de setmana.

Markus D va iniciar el seu idiosincràtic 
procés creatiu l’any 2003, quan va comen-
çar 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-
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 re-
trat subaquàtic de David Bisbal, un d’Álva-
ro 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. 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.
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Notícies

El projecte intermunicipal ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’ va mostrar dijous, 18 
d’octubre, a Castellví de Rosanes, la consolidació d’aquesta iniciativa en la 
presentació de la seva 5a edició, que es desenvoluparà durant aquest 2018. 

El projecte l’impulsen els 
serveis de Promoció Eco-
nòmica dels vuit muni-
cipis del Baix Llobregat 

nord per potenciar i enfortir els re-
cursos que s’ofereixen a les empre-
ses i els emprenedors de la comarca, 
i contribuir així al seu creixement 
i consolidació. Per part de l’Ajun-
tament de Collbató, hi van assistir 
l’alcalde, Miquel Solà, i la regidora 
de Promoció econòmica, Comerç i 
Consum, M. Teresa Casanovas.

‘Fem Xarxa, Fem Empresa’ l’integren 
els Ajuntaments d’Abrera, Castellví 
de Rosanes, Collbató, Esparregue-
ra, Martorell, Olesa de Montserrat, 
Sant Andreu de la Barca i Sant Es-
teve Sesrovires. Els responsables de 
Promoció Econòmica dels municipis, 
així com el personal tècnic de les res-
pectives àrees, van ser presents en la 
presentació de dijous.

‘Fem Xarxa, Fem Empresa’ mostra la seva 
consolidació en la presentació de la 5a edició

 L’acte va començar amb un repàs de 
les accions destacades de la passada 
edició i va seguir amb la presentació 
d’aquelles que tindran lloc durant el 
2018 en el marc del 5è projecte. Al-
gunes d’aquestes accions adreçades a 
empreses i emprenedors ja estan en 
marxa –serveis d’assessorament espe-
cialitzat en l’àmbit financer i de pro-
tecció de dades, itineraris per a em-
prenedors, acompanyament, plans de 
negoci, formació-, mentre que d’altres 
tindran lloc els darrers mesos de l’any, 
com les dues sessions de ‘networking’. 
Una d’elles serà oberta a tot tipus 
d’empreses, i l’altra estarà centrada en 
l’àmbit de les franquícies. El projecte 
també inclou accions de foment de la 
cultura emprenedora entre famílies i 
joves i l’edició d’una carta de serveis 
conjunta per potenciar la difusió dels 
recursos oferts per les àrees de Pro-
moció Econòmica. Aquestes i altres 

accions configuren el programa del 5è 
projecte ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’.

L’alcalde de Castellví de Rosanes i re-
gidor de Promoció Econòmica, Joan 
Carles Almirall, va posar en valor 
el treball en xarxa dels municipis en 
aquest àmbit de l’empresa i l’emprene-
doria i va animar els presents a esten-
dre aquesta positiva experiència a d’al-
tres àrees. Almirall també va explicar 
com Castellví de Rosanes, el municipi 
més petit del Baix Llobregat Nord, es 
va integrar a ‘Fem Xarxa, Fem Em-
presa’ i l’important valor afegit que un 
projecte com aquest suposa per a una 
localitat de 1.800 habitants.

‘Fem Xarxa, Fem Empresa’, a més de 
comptar amb la implicació i recursos 
dels vuit municipis participants, té el 
suport de la Diputació de Barcelona i 
del Fons social europeu.
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CLUB DE LECTURA, 
AMB JOSEP M. 
HERNÀNDEZ
El 5 d’octubre, l’escriptor i 
crític musical Josep M. Hernàndez va presentar, a 
la Biblioteca, el seu llibre “La sonrisa helada”, una 
novel·la protagonitzada per Simón Prisco, arquetip 
del detectiu clàssic. 

L’ESPORTISTA 
ANDREU SIMON, 
TRICAMPIÓ
Andreu Simon, corredor i veí de Collbató, aconse-
gueix la segona plaça en el Desafío Cantàbria 2018 
i aconsegueix la triple corona: campió d’Espanya de 
Curses en línia Escalada, campió d’Espanya d’Ultra-
distància Fedme i Campió de la Copa d’Espanya Fed-
me. L’Andreu és el guanyador de les darreres cinc 
edicions de la Cursa de l’Alba, a Collbató.

NETEJAT L’ABOCAMENT INCONTROLAT 
DEL CAMÍ DE LES ROVIRES
A principis d’octubre, els serveis municipals van netejar 
l’abocament incontrolat detectat en el Camí de les Rovi-
res. El material recollit es va enviar a l’abocador per al seu 
tractament controlat, seguint la normativa vigent. Pre-
guem que no es facin aquests abocaments, ja que, a banda 
dels perjudicis que poden provocar en el medi natural, 
i més en un entorn pro-
tegit com és el de Mont-
serrat, es fan servir re-
cursos municipals que 
es podien dedicar per a 
la realització d’altres ac-
tuacions de millora del 
municipi.

SABER QUÈ CAL FER 
ABANS D’ANAR A LA 
CERCA DE BOLETS

L’Associació ObjectivaMent, 
la Biblioteca i el micòleg afi-
cionat Llorenç Ureña van 
oferir el passar dia 18, una 
xerrada sobre “les decisions a 
prendre abans d’anar a la cerca de bolets”. Diumen-
ge, 4 de novembre, és el dia en què es va decidir 
fer una sortida per posar en pràctica els consells del 
Llorenç Ureña.

Breus
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Entitats

CE Collbató, escola de futbol i de valors
Des de fa 29 anys, el Centre d’Esports Collbató ofereix la possibilitat de practicar 
futbol i, a més, formar-se des de ben petit. Novetats com l’equip femení i la 
reactivació de l’equip de sénior a primera divisió catalana mostren la seva 
dinàmica ascendent.

15 equips actius, 153 jugadors, que 
superen els 140 de l’any passat, 
demostren la vitalitat del Cen-
tre d’Esports, que entrena i juga 

a la pista coberta Martí Gil. També 
ho demostra la reactivació de l’equip 
de sèniors, gràcies a la iniciativa d’un 
grup de joves, alguns d’ells que van 
haver de marxar a altres equips i que 
han apostat per fer créixer el club del 
seu poble. L’equip de sèniors, a partir 
de 19 anys, és molt important perquè 
en ell s’emmiralla la canalla, però, com 
a contrapartides, ha d’afrontar més des-
peses que la resta d’equips. Aquest nou 
equip pot donar moltes alegries al club 
perquè està sobredimensionat per a la 
categoria on juga.

Una altra de les novetats, des de fa dos 
anys, és la creació de l’equip femení. A 
més, algunes de les futbolistes participen 
en equips de categoria mixta, és una for-
ma de normalitzar i animar a la presència 
de dones en aquest esport i, potser amb 
el temps, aconseguir que una esportista 
arribi a categories superiors.

Els equips participen en les seves compe-
ticions el cap de setmana i entrenen dos 
cops per setmana. Des del club se senten 
molt orgullosos de l’esforç i la implicació 
dels jugadors dels equips de nivell C per-
què són els que representen l’esperit del 
club. És en les persones que s’apropen 
per primera vegada al futbol en les que 
es poden transmetre, des de ben joves, 
els valors de companyonia, col•labora-
ció i treball en equip, d’autosuperació i 
millora.

A més, el club organitza també campus 
de tecnificació a la Setmana Santa i a l’es-
tiu. A Setmana Santa tenen una duració 
de 4 dies i a l’estiu duren de 3 a 4 setma-
nes i amb activitats complementàries.

L’actual junta porta dos anys al cap-
davant del club i vol reconèixer la 
feina realitzada per l’anterior equip 
directiu, que va deixar un club sa-
nejat, molt ben estructurat, que els 
ha permès aprofitar la inèrcia po-
sitiva. Com a repte a curt termini, 
incrementar els equips de biberons i 

pre-benjamins (de 4 a 7 anys) per as-
segurar el creixement del club en els 
anys vinents.

Si vols jugar al CE Collbató, només 
cal que vinguis a l’entrenament del teu 
grup d’edat i provar com et sents. Si 
t’agrada, apunta-t’hi! La quota de soci 
anual és de 50 euros. La inscripció és 
de 35 euros, si es paga de maig a juny, 
i 70 euros, si es fa més tard; la inten-
ció és potenciar la inscripció com més 
aviat millor per planificar bé la tempo-
rada. La quota mensual és de 38 euros. 
Vine, fes esport i forma equip!

JUNTA DIRECTIVA
President: Juanjo Núñez
Vicepresident: Pere Piñol
Secretari: Brent Eason
Tresorer: Ricardo Ramos

CONTACTE

   @CECollbato
correu-e:
infocecollbato@gmail.com
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Grups Polítics

PRESENTACIÓ DE JUNTSXCOLLBATÓ
Moltes gràcies per la vostra assistència i participació a l’acte de pre-
sentació del grup de JuntsXCollbató.

Vam ser molts els que el passat 14 d´octubre ens vam reunir al Casal 
per discutir un tema que ens preocupa a tots, com és l´ampliació de 
l’autovia A2, en el que vam comptar amb la presència del Conseller 
de Territori, en Damià Calvet, i que vam poder conèixer de primera 
mà el posicionament de la Generalitat sobre aquest tema. Des del 
nostre grup seguirem treballant per fer arribar les vostres inquietuds 
a tots els estaments.

Des de JuntsXCollbató volem donar un nou impuls al nostre poble. 
Molts ja ens coneixeu, som una colla amplia de persones de sensibi-
litats diverses que estem vivint a diferents barris del poble. Collbató 
està canviant, i hem de saber entendre i interpretar aquest canvi.

Treballarem incansablement per fer que el nostre poble faci un pas 
endavant. Volem millorar, des de la humilitat però també des de 
la ferma convicció, diferents aspectes del nostre dia a dia, essent la 
nostra bandera la següent màxima:

“Collbató, el poble de les persones” Com podem treballar entre tots 
i totes aquestes necessitats?

Des de JuntsXCollbató estem organitzant, tal i com vam fer el pas-
sat 14 d´octubre, diferents trobades obertes a tothom, on tots hi 
puguem parlar i donar la nostra opinió sobre diferents temes. Si us 
interessa venir esteu atents a properes comunicacions a les xarxes.

Alternativament ens podeu fer arribar qualsevol comentari o pre-
gunta directament a la nostra adreça de correu electrònic: juntsx-
collbato@gmail.com 

PDeCat  Junts per Collbató

AL GOVERN DE COLLBATÓ LI CAL GENT QUE ES FACI SEU 
EL SOMNI DE LLIBERTAT
Fa just un any, estàvem bocabadats davant el Parlament o el televisor es-
perant la declaració d’independència amb les emocions a flor de pell, amb 
els ulls negats, convençuts que malgrat tot faríem realitat el somni de ge-
neracions.

Un any després sabem com i què va passar, cada vegada de manera més 
clara, mirant de no caure en la desesperança. Tenint el cor prop d’uns pre-
sos polítics, que ens recorden que res pot ser igual que abans.

En aquest context venen eleccions municipals, (això si els avatars no ens 
porten abans unes eleccions autonòmiques).

Les municipals són molt importants, en tant que decidim qui ens governa-
rà durant 4 anys des de la proximitat. Sí, proximitat! 

Aquestes les haurien de guanyar la gent propera; la que viu els problemes 
de la gent com a propis, la que procura el bé públic gestionant amb efici-
ència, la que deixa els dogmes de banda, la que fa República en cada acte de 
servei a la ciutadania.

Necessitem gent que es faci seu el somni de llibertat. Necessitem gent que 
no arribi a la política preguntant-se: “- Què hi ha de lo meu?”. Necessitem 
que no ens decebin i sobretot que estimin el poble, que som tots.

A Collbató la tenim aquesta gent, cal que mirem bé qui va a l’arrel dels 
problemes i busca les millors solucions per difícils que semblin, persones 
que escolten les necessitats del poble i saben treballar en equip.

Us convidem a participar en l’elaboració del programa electoral per tal que 
entre tots debatem i enriquim la proposta pel millor Collbató possible.

TRES ANYS PASSATS…, I UN GOVERN QUE NO HA FET INVERSIONS
En el darrer Ple municipal els Socialistes de Collbató vam votar a favor 
de l’adequació de la primera planta del Casal de Cultura i millora dels 
espais públics dels barris i en contra de la proposta rància i poc valenta 
de l’equip de govern per millorar, a mitges, l’Av. Centenari. 

Collbató es mereix més, perquè pot. 

Arranjar l’Av. Centenari requereix fer-la tota i no a pedaços. El projec-
te únicament contempla refer una vorera i deixar l’altra sense fer. No 
contempla soterrar la línia elèctrica i evitar en el futur reobrir el carrer 
fent més pedaços. També que elimina totes les places d’aparcament dels 
veïns i visitants. Volen fer a correcuita, la feina que no s’ha fet abans.

Per tant sí, sí que som partidaris de millorar un dels carrers més im-
portants del poble com és l’Av Centenari i no, no volem que es faci a 
mitges, creiem que s’ha de fer com cal. Tenim els recursos; només cal 
ser valent per fer-ho possible.

Hi ha diners per fer inversions. Els Socialistes de Collbató ho sabem 
amb certesa perquè va ser el nostre equip de govern qui va haver d’es-
trènyer el cinturó per eixugar deutes, de manera que a la present legis-
latura fos possible disposar de capacitat d’inversió. 

I la tenim, sí. I no d’ara, de fa 3 anys..., 3 anys perduts sense utilitzar 
recursos financers a l’abast del consistori que haurien permès fer un 
considerable pas endavant a Collbató.

La manca de transparència i voluntat d’acord del govern de Collbató 
demostra que no entenen que per governar amb minoria cal buscar 
l’acord contínuament.

Més info. a: www.socialistesdecollbato.cat

MILLORA DE L’AVINGUDA CENTENARI
El filibusterisme és una tècnica específica d’obstruccionisme parla-
mentari mitjançant la qual s’abusa del reglament amb l’única finalitat 
d’ajornar al màxim una decisió.
En l’àmbit local també és pot practicar el filibusterisme, a Collbató 
aquests darrers temps ho hem pogut comprovar. L’oposició socia-
lista compta entre els seus membres persones que coneixen bé els 
procediments i terminis d’aprovació de projectes i inversions mu-
nicipals.
Ho vam viure amb l’aprovació del pressupost. Demanen diàleg, però 
allarguen converses, dilaten negociacions, eviten el debat sobre les 
propostes, amb l’única finalitat de dificultar la seva aprovació i evitar 
que s’aprovin inversions necessàries pel poble.
Recentment ho hem tornat a veure amb l’aprovació del projecte de 
millora de l’Avinguda Centenari. Van demanar més temps per refle-
xionar, i van intentar que no es portés una modificació de crèdit al 
ple perquè es votés. I perquè? Doncs perquè saben perfectament que 
aquest any hi ha els recursos per fer l’actuació tal i com es planteja, al 
2019 no ho sabem.
És evident la situació precària de l’Avinguda Centenari. Per això el 
govern proposa fer ara una primera fase que suposa el reasfaltat de 
l’avinguda, un carril bici segur i l’arranjament de totes les voreres 
de la banda sud complint amb criteris d’accessibilitat, i en paral•lel 
s’encarrega la segona fase. 
Els socialistes voten en contra perquè volen que es faci tot de cop sa-
bent que això ho pot allargar molts mesos o anys. L’equip de govern 
no pot restar quiet davant el problema, han aconseguit els recursos i 
ho faran malgrat el filibusterisme d’una oposició irresponsable.
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Collbató va unir patrimoni, història i 
paisatge en les Jornades Europees del 

Patrimoni

Tant dissabte 13 com diumenge 14 
d’octubre es van dur a terme dues 
activitats, una de matí i una altra a 
la tarda.

L’activitat de matí dels dos dies va ser un re-
corregut pels carrers de Collbató dels segles 
XVIII i XIX (St. Antoni, Bonavista i Nou) 
de la mà de la historiadora collbatonina As-
sumpta Muset.

La història de Collbató i, concretament, la 
seva tradició en la construcció d’orgues, es 
mostrà a l’activitat “L’orgue és el rei dels ins-
truments”, de dissabte tarda. Van ser dues 
parts on els assistents van poder entendre 
la sonoritat de l’instrument i fer sonar, ells 
mateixos, els tubs de l’orgue de l’església de 
Sant Corneli.

La tarda de diumenge es va realitzar una vi-
sita guiada gratuïta a les Coves de Montser-
rat amb un ple aforament d’assistents, mal-
grat la previsió de mal temps!

 Aquest 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural. El patrimoni cultural abasta recur-
sos del passat en moltes formes i aspectes, 
com monuments, paisatges, tradicions, en-
tre d’altres. Un llegat del passat que ens per-
met mirar el nostre futur, amb un inqüestio-
nable valor educatiu.

Collbató va proposar, el cap de setmana del 13 i 14 d’octubre, una sèrie d’activitats 
per celebrar les Jornades Europees del Patrimoni, que van unir la divulgació del 
patrimoni del poble amb la història i la tradició musical, i també amb el paisatge 
natural de l’entorn. 

Esport


