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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
13 DIMECRES
ESCOLTA-CONTES

Aproximació al món dels llibres 
er als més petits de la casa.
Hora: 15 hores
Lloc: Biblioteca

14 DIJOUS
ESCOLA DE PARES: DESCOBRIM EL CERVELL (1)

Eines útils que la neurociència posa al nostre abast, 
sobre el funcionament del cervell i el seu impacte en 
l’educació.
Aquest taller està adreçat a pares i mares amb fills/es 
de 6 a 16 anys.
Hora: 17.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Preu: Gratuït
Cal inscripció prèvia. Per correu electrònic a: 
semperetm@collbato.cat o al telèfon 93 777 01 00.

15 DIVENDRES
CLUB D’ÒPERA

Amb l’expert d’òpera Pol Avinyó. Sessió sobre l’òpera 
“La Gioconda” d’Amilcare Ponchielli, proposta de la 
biblioteca per la sortida cultural del 5 d’abril.
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

16 DISSABTE
TALLER DE MEDICINA XINESA (1)

Taller d’iniciació a la medicina xinesa amb Anna 
Viñallonga.
Hora: 11 hores
Lloc: Casal de Cultura
Més informació a l’Assoc. de dones: 
donesdecollbato@gmail.com

21 DIJOUS
DESCOBRIM LLIBRES INFANTILS

Cerquem amb els més petits els llibres que amaga 
la biblioteca. Activitat familiar per conèixer el fons 
destinat als més petits.
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

21 DIJOUS
ESCOLA DE PARES: DESCOBRIM EL CERVELL (2)

Eines útils que la neurociència posa al nostre abast, sobre 
el funcionament del cervell i el seu impacte en l’educació.
Aquest taller està adreçat a pares i mares amb fills/es 
de 6 a 16 anys.
Hora: 17.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Preu: Gratuït
Cal inscripció prèvia. Per correu electrònic a: 
semperetm@collbato.cat o al telèfon 93 777 01 00.

22 DIVENDRES
DIVENDRES DE FOTO

Tarda dedicada a la fotografia amb l’equip 
d’Objectivament.
Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura

22 DIVENDRES
CERCLE DE DONES

Sessions mensuals conduïdes per Casti López. Per 
més informació, contacteu amb l’entitat.
Hora:18.15 hores
Lloc: Casal de Cultura

23 DISSABTE
TALLER DE MEDICINA XINESA (2)

Taller d’iniciació a la medicina xinesa amb Anna 
Viñallonga.
Hora: 11 hores
Lloc: Casal de Cultura
Més informació a l’Assoc. de dones: 
donesdecollbato@gmail.com

23 DISSABTE
BALL MENSUAL DEL CASAL D’AVIS

Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura

24 DIUMENGE
TEATRE SOLIDARI

“L’art de la comèdia” d’Eduardo di Filippo, amb Jordi 
Calvo i Pablo Garcia.
Hora: 18 hores
Lloc: Casinet

26 DIMARTS
REUNIO AVV CAN DALMASES

Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

28 DIMARTS
XERRADA: LA IMPORTÀNCIA DE L’ART A 

LES ESCOLS

Xerrada sobre la importància de l’art a les escoles 
i l’educació. Es comptarà amb testimonis que 
explicaran la seva experiència en el tema.
Hora: 18.30 hores
Lloc: Casal de Cultura

29 DIMECRES
ESPAI CONCERT ESCOLA DE MÚSICA

Audició dels alumnes de l’Escola Municipal de música.
Hora: 18.30 hores
Lloc: Casal de Cultura

31 DIUMENGE
CONCERT: FOOLS OF MUSIC

Soprano: Mariona Pallach
Baríton: Germán de la Riva
Teclat: Jordi Armengol
Autors: Tordera, Brotons, Legrand.
Hora: 19 hores
Lloc: Església de Sant Corneli

EXPOSICIÓ DEL 8 al 22 DE MARÇ
“Dona i treball.

La immigració femenina a Collbató”.

Lloc: Casal de Cultura

MARÇ



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)

L’ampliació del Parc de Bombers
de Collbató, per al bienni 2019-20

El departament d’Interior de la 
Generalitat va fer públiques 
les licitacions per al 2019 i 
la previsió d’infraestructures 

per al 2019-20 dedicades al cos de bom-
bers. En aquest segon apartat, ha inclòs 
una partida per a la reforma i ampliació 
del Parc de Bombers de Collbató, valo-
rada en 200.000 euros. 

El conseller d’Interior, Miquel Buch, 
va visitar les instal·lacions del Parc de 
Bombers de Collbató durant la celebra-
ció de la Festa Major d’enguany. Allà, 
l’equip de Govern i els responsables dels 
Bombers li van transmetre la necessitat 
d’ampliació del Parc de Bombers de 
Collbató per donar el servei necessari 
al seu entorn com a parc de referència 
per a la muntanya de Montserrat. 
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Notícies

El Carnaval de Collbató va tor-
nar a demostrar la creativitat 
de les comparses participants, 
que cada any se superen en les 

seves disfresses, amb la incorporació 
de les tecnologies més avançades, com 
la il·luminació led, i les coreografies. 
Les comparses van aconseguir una 
gran participació de persones de totes 
les edats.

Amb els darrers raigs del dia, les com-
parses es varen donar cita a l’avinguda 
del Centenari, per acabar d’endreçar 
els estris, els cotxes -o tractor, en algun 
cas!-, o per repassar les coreografies, 
àmpliament assajades. Els nervis es co-
mençaven a expressar amb les rialles i 
darreres corredisses.

Alguns dels més petits, conduïts en 
els seus carrets pels pares, encara 
allargaven la migdiada o intentaven 
obrir els ulls per despertar a la festa 
que anava a començar.

La rua va començar i les comparses, 
amenitzades per la batucada, i Lolli 
Pops obrint-los el camí, iniciaren el seu 
passeig pels carrers del poble. Passeig 
lent, rialler, convidant al somriure i a 
la gresca. Lents i animats, somrients i 
juganers. Al passeig Mansuet, i abans 
de començar la pausa per berenar, els 
darrers balls al carrer, les darreres xeri-
noles, i les fotos pel record.

Meduses, actors de cinema mut, ba-
llarins “disco” dels anys 80, el geni 

Un Carnaval creatiu i nombrós
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Notícies

Aladí, una tribu africana, rockers, 
Wallis, unicorns, cassa fantasmes, 
reis, hippies, xerifs, princeses... Tots 
aquests personatges desfilaven o 
acompanyaven durant la rua.

Els més menuts, van gaudir dels sucs, 
la xocolata i els brioixets per a bere-
nar i reposar forces... i tenir corda per 
a la festa.

Dins del Casinet es va procedir a la 
darrera actuació de les comparses par-
ticipants en el concurs de disfresses. I 
algun altre grup que al darrer moment 
es va animar a pujar a l’escenari, també. 
Les comparses han estat formades per 
grups nombrosos, inclús de més de 60 
persones, i totes van fer gala d’una excel-
lent imaginació. No només l’originalitat 
sorprèn els assistents cada any sinó la 
creativitat en la utilització de materials 
reutilitzats per a la construcció dels ves-
tuaris i les decoracions.

Mentre el jurat deliberava, els més pe-
tits dalt de l’escenari ballaven seguint 
el ritme de l’animació de Lolli Pops. 
Els premis van ser els següents: A la 
millor disfressa, Geni Als; als materi-
als reutilitzats, La Tribu del Parque; 
a la comparsa més nombrosa, Músi-
ca Disco anys 80; a la comparsa amb 
la temàtica més original, Muts i a la 
Gàbia, i a la comparsa amb una millor 
coreografia, Països.

Entregats els premis als guanyadors per 
part de les autoritats, i escoltat el discurs 
de la Sra. Carnestoltes, resta ara, gaudir 
del record de la tarda i, com ella mateixa 
va desitjar, fins a l’any vinent!

Collbató informa | 5



Notícies

Collbató acull la constitució
del Parc Rural del Montserrat

El Parc Rural ja és una realitat. El dia 26 de febrer es va constituir a Collbató, amb 
l’assistència del vicepresident 1r, de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de 
Barcelona, Dionís Guiteras i els representants dels 12 municipis que li donen suport. En 
l’acta de constitució es va triar com a primer president l’alcalde de Collbató, Miquel Solà. 

Els assistents es van congratular 
de poder arribar a un acord 
per protegir l’entorn del Parc 
de Montserrat i potenciar les 

activitats econòmiques arrelades al ter-
ritori. En aquest sentit, el vicepresident 
1r de la Diputació, Dionís Guiteras, va 
agrair als representants dels consistoris 
els seus esforços per arribar a un con-
sens per construir un “projecte de ter-
ritori, de preservació del patrimoni i de 
donar oportunitats a la gent que hi viu”.

L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, va 
recordar les persones que van parti-
cipar des dels primers intents de crea-

ció de l’associació i l’esforç de les quals 
“ha fet possible arribar avui a aquest 
acord històric”. També va voler agrair 
a la Diputació de Barcelona la seva feina 
acompanyant el desenvolupament del 
projecte i ajudant perquè arribés a bon 
port. El representant de la Diputació va 
anunciar que ja hi ha municipis que es-
tan prenent com a exemple la iniciativa 
del Parc Rural del Montserrat per cons-
tituir associacions similars en defensa 
del seu territori.

L’entrada de Collbató com a soci funda-
dor en l’associació Parc Rural del Mont-
serrat es va aprovar en el ple municipal 

que va tenir lloc el passat 21 de gener. 
L’entitat s’ha constituït com a Associa-
ció de Municipis. D’aquesta manera, 
el Parc Rural pot rebre directament 
inversions de la Diputació, com el 
programa BCN Smart Rural, que en 
contempla al voltant de Montserrat, 
així com poder anar a buscar directa-
ment altres inversions.

Els primers intents per crear una asso-
ciació que aglutinés les poblacions de 
l’entorn de la muntanya de Montser-
rat van començar fa uns quinze anys. 
Finalment, el passat 26 de febrer s’han 
convertit en realitat.
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Ple municipal

El ple valida que Collbató sigui soci fundador
de l’associació del Parc Rural del Montserrat

El ple municipal celebrat el 21 de gener va votar que Collbató formi part de l’associació del Parc 
Rural del Montserrat com a soci fundador, gairebé per unanimitat. Un total de 10 regidors i 
regidores van votar a favor, l’únic vot en contra va ser el del regidor no adscrit Jordi Serra.

El ple ordinari va començar 
amb l’anunci d’una esme-
na relativa a l’associació del 
Parc Rural de Montserrat 

per la qual el representant de l’Ajun-
tament serà l’alcalde.

A continuació es van aprovar les actes 
relatives als plens celebrats el 3 d’octu-
bre i el 26 de novembre. Va prendre la 
paraula el regidor Josep Estradé, que 
va demanar disculpes pel to  d’alguna 
de les intervencions que havia fet quan 
s’havia tractat el conflicte de la Guàrdia 

Municipal. El regidor va indicar que el 
to emprat hauria d’haver estat un altre i 
va demanar que les seves disculpes s’in-
corporessin a l’acta. Li va respondre el 
regidor Salvador Valls, que les va accep-
tar i va demanar un debat polític sense 
entrar en personalismes.

Un cop aprovades les actes, amb algu-
nes esmenes, per tots els vots a favor, 
excepte el regidor Serra, que va votar 
en contra, l’alcalde va donar compte 
dels decrets d’alcaldia; entre ells, algu-
nes variacions en els pressupostos.

El següent punt del dia, la proposta 
per no acceptar la subcontractació del 
servei porta a porta i de neteja viària, 
va ser retirat a petició de la regido-
ra Ana Úbeda, que demanava poder 
consultar el contracte per estudiar-lo.

Collbató impulsa l’associació Parc 

Rural del Montserrat

L’entrada de Collbató com a soci fun-
dador en l’associació Parc Rural del 
Montserrat es va debatre amb una 
introducció en què l’alcalde va expli-
car la decisiva aposta de Collbató per 
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Ple municipal

potenciar una entitat que aglutinés els 
municipis al voltant del Parc Natural 
des de fa uns quinze anys. “És un camí 
que ve de lluny, inicialment érem 5 mu-
nicipis i ara passem a ser 16, que anem 
aprovant la nostra participació en els 
plens municipals”.

El regidor Salvador Valls va destacar el 
paper del seu partit com a impulsor des 
dels inicis i, per tal que el seu grup deci-
dís el vot, va fer una sèrie de preguntes, 
respecte a algunes observacions en el 
dictamen del secretari, el motiu pel qual 
la Diputació no està liderant el procés i 
si els estatus que s’han anat aprovant en 
els diferents plens municipals eren els 
mateixos o presentaven modificacions.

L’alcalde li va respondre que les ob-
servacions del secretari es referien a la 
possibilitat que hi hagués una incon-
gruència en el sistema de votacions. 
Respecte a la decisió de la Diputació de 
Barcelona, Miquel Solà va explicar que 
va assolir un paper impulsor i que no es 
tanca la porta a que entri a formar part 
de l’associació en el futur.

Salvador Valls també va voler conèixer 
perquè s’havia optat per la figura d’As-
sociació de Municipis en comptes de 
comunitat de municipis. Li va respon-
dre Josep Estradé, explicant que la co-
munitat de municipis no té personalitat 
jurídica, a diferència de l’Associació de 
Municipis. D’aquesta manera, va ampli-
ar, “el Parc Rural pot rebre directament 
inversions de la Diputació, com el pro-
grama BCN Smart Rural, que en con-
templa a l’entorn de Montserrat, així 
com anar a buscar directament altres 
inversions”. El regidor Valls va fer un 
prec perquè s’aconsegueixi que la Dipu-
tació s’incorpori a l’associació.

El regidor Jordi Serra va destacar que 
aquesta decisió havia d’estar estretament 
vinculada a la participació ciutadana, i va 
dir que les persones que formen part del 
Consell del Medi Ambient no tenen va-
lidesa perquè havia caducat el seu man-
dat, motiu pel qual va demanar que es 
deixés el tema sobre la taula fins que no 
se solucioni aquesta situació.

Ana Úbeda va dir que el projecte s’ha 
anat desenvolupat durant molt de 
temps i que, a banda d’algunes conside-

racions sobre la forma de fer-lo efectiu, 
el fons polític és molt més important, 
per la qual cosa va anunciar que el seu 
grup polític votaria a favor.

A l’hora de les votacions, la proposta va 
aconseguir 10 vots a favor i el vot en 
contra del regidor Serra.

Reducció de la quota del 80%

en obres d’especial interès

El següent punt era la modificació en 
l’ordenança de construccions, instal·la-
cions i obres per aplicar una reducció de 
la quota de l’import en un 80% en cas de 
declaració d’especial interès. La regido-
ra Úbeda va comentar que el seu grup 
no entenia les raons per aplicar aquest 
percentatge de reducció i no un altre i 
va anunciar que el seu grup s’abstindria. 
El regidor Serra va denunciar que el 
Consell Assessor del Patrimoni Muni-
cipal no compleix cap dels requisits del 
reglament, per la qual cosa, va remarcar, 
aquesta decisió és de dubtosa legalitat i 
pot ser motiu d’impugnació. El punt 
es va aprovar amb els vots a favor dels 
regidors d’ERC-AM, GIC-Fem Coll-
bató-E i PDeCAT, l’abstenció dels 
regidors de Socialistes de Collbató i el 
vot en contra del regidor Serra.

A continuació es va aprovar l’incre-
ment de retribucions del personal 
de l’Ajuntament en un 2,25%, amb 
l’aplicació del mateix coeficient en els 
complements específics. Tots els vots 
van ser a favor, excepte el del regidor 
Serra, que s’hi va abstenir.

En precs i preguntes, la regidora Con-
cepció Alsina va demanar de nou el 
calendari de neteja viària. L’alcalde, 
Miquel Solà, li va respondre que es 
publicarà en breu, però que ara s’es-
tan revisant els protocols perquè no 
es compleix el calendari.

La regidora Emilia Rabadán va pregun-
tar sobre les reclamacions del sistema de 
recollida porta a porta. L’alcalde va ex-
plicar que hi ha una persona que truca a 
les persones que han transmet queixes 
per aclarir i comentar les incidències.

El regidor Salvador Valls es va inte-
ressar per l’anunci de tancament de 
la pista poliesportiva i va preguntar 
si es presentaria el projecte a la resta 
d’entitats que fan servir la instal·lació 
i a les forces polítiques. L’alcalde li va 
respondre que es tracta d’un avant-
projecte, que cal acabar de definir i li 
va transmetre que estarà encantat de 
poder mostrar-lo a totes les persones 
que estiguin interessades.  

Reparcel·lació de la zona

del Bosc del Missé

A continuació, va preguntar sobre 
uns permisos d’obra denegats a la 
zona del Bosc del Missé. El regidor 
Josep Estradé va reconèixer que es 
tractava d’una decisió tècnica de 
caràcter legal fins que es faci la re-
parcel·lació de la zona, ja iniciada, i 
que es preveu que trigarà un parell 
o tres de mesos. El regidor també 
va explicar que aquesta aturada no 
afecta a obres de manteniment i 
conservació.

L’alcalde va ampliar la informació in-
dicant que la situació de la urbanitza-
ció del Bosc del Missé, que no va estar 
recepcionada, s’ha produït en moltes 
urbanitzacions que no estan legalitza-
des, i va posar l’exemple de Corbera 
de Llobregat, amb 32 urbanitzacions 
en aquesta situació. L’alcalde va ex-
plicar que a, a tot Catalunya, hi ha 
200.000 persones vivint en urbanit-
zacions no legalitzades.

Salvador Valls també va preguntar 
sobre les obres en el camp de futbol. 
L’alcalde li va explicar que, en el de-
curs de l’obra, van descobrir que al-
guns dels pilars no tenien fonaments 
i que la urgència és dedicar recursos a 
fonamentar-los; aquest és el motiu, va 
concloure, del retard en la finalització 
de les obres.

El regidor Oriol Castells va preguntar 
per incidències en l’enllumenat pú-
blic. L’alcalde va explicar-li que hi ha 
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Ple municipal

una zona, al voltant del Bonpreu, en 
què s’ha demanat a Endesa un quadre 
elèctric més potent perquè la il·lumi-
nació no salti i que estan a l’espera 
que la companyia faci l’actuació.

Obres adjudicades i en marxa

El regidor Castells també es va inte-
ressar per l’estat d’algunes obres. Res-
pecte al CAP, l’alcalde li va explicar 
que les obres portaven adjudicades 
des de feia una 10 dies, ja s’ha signat 
amb els adjudicataris i l’obra pot du-
rar uns 7 o 8 mesos. Les obres d’ade-
quació de la segona planta del Casal 
també s’han signat i es preveu que 
estiguin finalitzades en uns 5 mesos. 
Les obres de l’Avinguda del Cente-
nari estan adjudicades i signades i es 
preveu la seva realització en poc més 
d’un mes, i l’ampliació del Pont de 
Can Dalmases també es calcula que es 
podrà fer en un termini de dos mesos.

El regidor també es va interessar per 
la situació de l’ampliació de l’A-2. 
Josep Estradé va explicar que, en els 
pressupostos de l’Estat d’enguany no 
està prevista aquesta ampliació.

El regidor Jordi Serra va preguntar 
quan es va aprovar la designació de 
l’alcalde Miquel Solà com a regidor 
de Medi Ambient i Turisme.  L’al-
calde li va respondre que hi ha una 
delegació de funcions i que, quan es 
retiren, aquestes retornen automà-
ticament a Alcaldia.

Serra es va referir a queixes de ve-
ïns sobre obres particulars que han 
fet servir materials no acords amb 
normativa, com tancaments d’alu-
mini en el Nucli Antic. El regidor 
Josep Estradé li va explicar que les 
obres estan pendents de llicència 
de primera ocupació per part de 
l’Ajuntament, i que aquesta no es 
lliurarà si no se solucionen les defi-
ciències detectades.  

El regidor no adscrit també va 
transmetre la queixa d’un veí per-
què l’Ajuntament no havia atès 
la sol·licitud d’instal·lar llums de 
Nadal a un fanal. Com a resposta, 
l’alcalde li va explicar que l’Ajunta-
ment no realitza aquests serveis a 
títol individual, i que sí està obert 

a col·laborar amb les associacions 
de veïns, com s’ha fet al Barri de la 
Fumada i a Can Dalmases.

El regidor Serra també va formular 
precs sobre la renovació del compo-
sició del Consell Municipal de Medi 
Ambient, sobre fer una sessió de par-
ticipació ciutadana pública dedicada al 
sistema de recollida de residus porta a 
porta, i sobre la documentació sol·lici-
tada respecte dels consells de participa-
ció ciutadana.    

Per finalitzar la jornada es va obrir un 
torn de paraules del públic. Un dels 
temes tractats va ser la situació de la 
Guàrdia Municipal. L’alcalde va expli-
car que s’havia reunit amb els agents, 
que continuen fent demandes econò-
miques i organitzatives que, segons va 
explicar, l’Ajuntament no pot assumir 
per decret d’alcaldia. Respecte als roba-
toris, l’alcalde va voler destacar que en 
els horaris que es fan hi ha vigilància, 
i que és un problema que es produeix 
en tots els municipis amb característi-
ques similars a Collbató, sobretot quan 
compten amb segones residències. 

Nou servei de cita prèvia
de l’Organisme de Gestió Tributària

Des de l’1 de març, ĺ Organisme de Gestió Tributària posa en marxa el nou servei de cita 
prèvia per a totes les seves oficines, inclosa la d’Igualada, que dóna servei a Collbató.

Per demanar cita prèvia, cal anar 
a l´adreça https://orgt.cat/cites. 
Amb aquest servei l’organisme vol 

millorar l’atenció presencial als ciutadans 
en les seves oficines. Així doncs, a partir 
de l’1 de març, cal reservar cita prèvia de 
forma obligatòria per fer presencialment 
la majoria de tràmits i consultes 

Pots fer la majoria de tràmits a dis-

tància, mitjançant la Seu electrònica

Aquest nou servei s’implanta ara que ja 
és possible realitzar la majoria de trà-
mits des de la Seu electrònica d’aquest 
organisme, fet que permet que les 
persones no s’hagin de traslladar a les 

oficines. D’aquesta manera, tenen ple-
na llibertat per fer qualsevol tràmit de 
manera electrònica a qualsevol hora 
tots els dies de l’any, el que significa un 
servei total als contribuents.

Realització de tràmits per internet

L’Oficina de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona (ORGT) té 
delegades les funcions de gestió i de 
cobrament dels principals tributs mu-
nicipals. Al seu web trobaràs informa-
ció sobre diversos aspectes dels tributs 
municipals, i a més podràs realitzar 
pagaments i tràmits per internet.

En cas que hagis d’anar presencialment, 
un cop demanada cita prèvia, les oficines 
de l’Organisme de Gestió Tributària són 
al carrer de Sant Carles, 43-45, 08700 
Igualada, i el seu telèfon és 93 805 21 59.
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Notícies

Reunió per tractar el recent
cas d’ocupació d’un habitatge

Dissabte 23 de febrer al matí es va fer una reunió entre veïns al Casal de Cultura per parlar del recent cas 
d’ocupació d’una casa no habitada al Pla del Castell, propietat d’un banc. A la reunió va estar convidat 
l’alcalde, Miquel Solà, i també hi van assistir els regidors Josep Estradé i Alexandre Samaranch.

Davant la lògica preocupació 
dels veïns, l’alcalde va expli-
car els contactes que durant la 

setmana va tenir arran d’aquest fet amb 
Mossos de Martorell, alcaldes d’altres 
municipis i responsables supramunici-
pals i va constatar les dificultats i limi-
tacions que tenen els ens locals en si-
tuacions com aquestes, bàsicament per 
la manca d’una legislació eficaç. Aquest 
tipus d’ocupacions persegueixen sovint 
una compensació per abandonar l’im-
moble, no es fan per una necessitat o 
manca d’habitatge i les duen a terme 
grups organitzats.

Accions que pot fer l’Ajuntament

L’alcalde Solà va explicar que hi ha ac-
tuacions en què l’Ajuntament sí que és 

competent, com ara la prestació del ser-
vei d’aigua, gràcies a la remunicipalització 
que es va fer, i que permet, per exemple, 
tallar el subministrament per manca 
de contracte, que és el que ja s’ha fet en 
aquest cas, com va explicar el regidor Jo-
sep Estradé, o l’empadronament, pel qual 
es demanarà que s’aportin justificants 
com ara contractes de lloguer o de propi-
etat, tot i que la legislació estatal estableix 
límits a la decisió de no empadronar per 
part dels ajuntaments.

Igualment, va manifestar el compro-
mís d’elaborar un cens dels habitatges 
propietats de bancs, que és el blanc més 
habitual d’aquest tipus d’ocupacions, i 
posar-se en contacte amb les entitats 
bancàries perquè instal·lin alarmes i 

mecanismes que en dificultin l’ocupa-
ció, el mateix que s’aconsella a propi-
etaris de segons habitatges. Igualment, 
s’estudiarà un protocol d’actuació que 
ajudi a impedir aquest tipus de fets.

Aquests casos no són habituals a Coll-
bató, on no hi ha un nombre important 
d’habitatges buits, però si a altres mu-
nicipis propers, i tenen difícil solució 
legal un cop s’ha produït l’ocupació.

Davant de sospites d’ocupació d’un 
immoble, cal trucar tant a la Guàrdia 
Municipal com als Mossos d’Esquadra. 
L’Ajuntament agraeix a aquests cossos 
la feina que fan per evitar aquestes ocu-
pacions, dins de les possibilitats d’acció 
que ofereix l’actual marc legal.

El Club Ciclista Collbató, or-
ganitzador de l’Entreterres, 
presenta la primera cronoes-
calada cicloturista a les Coves 

de Montserrat, una prova única a la 
comarca del Baix Llobregat i dels vol-
tants. L’enllaç d’inscripció és http://
www.7sports.es/cronolescoves. El 
preu és de 15 euros fins al 15 de maig i 
de 18 euros del 16 de maig fins al tan-
cament d’inscripcions, el 24 de maig.

Aquesta cronoescalada té com a en-
torn la muntanya de Montserrat, exac-
tament des del creuament de la C-55 
amb la B-112 fins a arribar a les Coves 
de Collbató. 

La sortida serà individual per trams d’un 
minut, respectant el número de dorsal i 
atenent les instruccions dels cronome-

Cronoescalada cicloturista
Les Coves de Salnitre 2019

tradors que donaran la sortida per l’arc 
de detecció del xip. 

Es farà una concentració prèvia en el 
Passeig de Les Llongànies, des d’on 
s’anirà fins a la sortida per ordre de 
dorsal. Aquest recorregut és neutre, ja 
que la prova no comença fins a arribar 
a l’arc de sortida i rebre la indicació 
d’inici de la prova. 

Hi haurà premi per a les categories, Eli-
te, Master30, Master40 i Master50 per a 
corredors masculins i femenins.

A l’arribada es disposarà, entre altres sor-
preses, de l’habitual entrepà i beguda 
per a cada participant.  El Club Ciclista 
Collbató tindrà cura que el desenvolu-
pament de la prova sigui el més agrada-
ble possible per als participants.
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Notícies

Ple extraordinari de l’Escola La Salut

Acompanyats de Marisa Casa-
novas i Mercè Sempere, de 
l’Ajuntament, van visitar les 
diverses àrees d’activitat, com 

Urbanisme, Serveis Socials i Recursos 
Humans, entre altres. 

Després, a la Sala Portals, van poder ce-
lebrar un ple extraordinari per experi-
mentar el procés de presa de decisions 
mitjançant votacions i la defensa dels ar-
guments davant dels companys. Allà, en 

L’alumnat de 3r A i B de l’Escola la Salut va visitar, 
dilluns 18 de febrer al matí, l’Ajuntament de Collbató 
per conèixer el funcionament de la institució. 

una sessió moderada per l’alcalde, Miquel 
Solà, i amb l’assistència del primer tinent 
d’alcalde, Josep Estradé, van interactuar 
com si fossin membres de la corporació. 
Entre les propostes que han defensat per 
al poble, han citat un gimnàs municipal 
amb piscina coberta, el tancament de la 
pista poliesportiva i la millora dels carrers 
pel que fa a voreres, asfaltats i carrils bici. 
A continuació va haver un torn obert de 
preguntes en què van poder expressar al-
tres inquietuds.

Les visites a l’Ajuntament són una inicia-
tiva que es fa anualment entre els escolars 
de Collbató per facilitar el seu coneixe-
ment del funcionament de l’administra-
ció local i apropar la seva realitat, com a 
part de l’aprenentatge.

Dades de preinscripció i matrícula per als 
centres educatius de Collbató el curs 2019-2020

Ja s’han fet públiques les dades 
de preinscripció i matrícula del 
curs 2019-2020 per als centres 
educatius de Collbató. La sol·li-

citud de preinscripció es formalitza i 
es presenta, acompanyada de la docu-
mentació acreditativa, dins del termi-
ni indicat, en el centre educatiu esco-
llit com a primera opció.

Presentació de sol·licituds

Ensenyaments de segon cicle 

d’Educació Infantil, Educació 

Primària i Educació Secundària 

Obligatòria (ESO):

Publicació de l’oferta inicial:
27 de març de 2019.

Període de presentació
de sol·licituds:
del 29 de març al 9 d’abril
de 2019, ambdós inclosos. 

Llar d’Infants i Escola Munici-

pal de Música de Collbató

Publicació de l’oferta:
entre el 7 i el 9 de maig de 2019.

Període de presentació
de sol·licituds:
del 13 al 24 de maig de 2019, 
ambdós inclosos.

Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud, i en el 
termini establert, cal presentar la 
documentació següent:

- L’original i una fotocòpia del llibre 
de família o altres documents relatius 
a la filiació. Si l’alumne/a es troba 
en situació d’acolliment en família o 
institució, la resolució d’acolliment 
del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.
- L’original i una fotocòpia del DNI 
de la persona sol·licitant (pare, mare, 
tutor/a o guardador/a de fet) o, si 
la persona sol·licitant és estrangera, 
de la targeta de residència on consta 
el NIE o del passaport. Si es tracta 
d’estrangers comunitaris, document 
d’identitat del país d’origen.
- L’original i una fotocòpia del DNI 
de l’alumne/a si és major de 14 anys 
o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
Es recomanable portar 3 fotografies 
de l’infant/jove, mida carnet.

Segons pertoqui, cal presentar la 
documentació que acredita el com-
pliment dels criteris al·legats.
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Notícies

Collbató visita Sezuan

Cercle de Dones, el 22 de març

Una delegació de collbatonins i collbatonines van poder gaudir, dissabte 9 de febrer, de la 
posada en escena de ‘La bona persona de Sezuan’, la representació de l’obra de Bertolt Brecht 
dirigida per Oriol Broggi al Teatre Nacional de Catalunya, com a part del projecte Llegir el Teatre. 

El divendres, 22 de març, l’Associació Petit Món organitza el Cercle de Dones,al Casal de 
Cultura, de 18.30 a 20.30 hores. 

Aquesta iniciativa, que duu 
a terme la Generalitat de 
Catalunya conjuntament 
amb el Teatre Nacional de 

Catalunya, facilita assistir a obres de 
teatre en condicions avantatjoses.

Els assistents van presenciar una 
posada en escena molt clàssica i 

Cercle de dones és un espai 
de nutrició femenina, de 
respecte i confidencialitat, 
a on pots compartir el teu 

moment vital amb latres dones i rebre 
el suport del cercle. A on descobrir el 
gran poder de la teva naturalesa cícli-
ca, i les diferents energies que t’aporta 
cada fase del cicle.

elegant, amb la participació d’un 
quartet de corda i percussió, fet que 
feia que la música estigués molt més 
present que en anteriors muntatges 
d’aquesta obra.

Pel que fa a l’equip actoral, va destacar 
la Clara Segura, que omple l’escena-
ri en una interpretació molt exigent, 

molt ben acompanyada per un grup 
de secundaris que omplien de signifi-
cats la història de Brecht, un retrat de 
la condició humana que, finalment, 
proposa a l’espectador que sigui ell 
qui es responsabilitzi de triar el final, 
una lliçó que les decisions que prenen 
a la nostra vida són responsabilitat de 
cadascú de nosaltres.

Si respectes aquest rítme cíclic, pots 
connectar de manera profunda amb 
tu mateixa, sentir-te millor, més cre-
ativa i potenciar les teves capacitats.

T’animes a participar en el cercle? 
Pots contactar la Casti López, al telè-
fon 622 375 975, per confirmació de 
l’assistència.
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Notícies

Campanya de descomptes
per a famílies al Baix Llobregat

El Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat reedita el cupó per fer 
escapades en família.

Aquest 2019, les famílies po-
dran gaudir dels nous des-
comptes i promocions per 
a visitar els principals atrac-

tius turístics del Baix Llobregat a preus 
especials. La promoció inclou les pro-
postes de la Cripta Gaudí de la Colònia 
Güell, el Parc Arqueològic Mines de 
Gavà, els Espais Naturals del Delta del 
Llobregat, el Canal Olímpic de Catalu-
nya, el Museu de Sant Boi, les Coves de 
Montserrat a Collbató, Catalunya en 
Miniatura i Aventura vertical a Cata-
lunya en Miniatura, els Museus d’Es-
plugues, el Museu de les Aigües Agbar, 
l’Itinerari Jujol de Sant Joan Despí, el 
Museu de Montserrat, i el Museu de 
Matemàtiques de Catalunya MMACA.

Des del seu ini-
ci l’any 2010, 
més de 100.000 
visitants han 
aprofitat aquests 
descomptes, es-
devenint una 
de les princi-
pals accions de 
promoció del turisme 
familiar del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat.

Els cupons amb descomptes es troben 
al web www.turismebaixllobregat.com/
cupons. A més, es poden adquirir a les 
oficines de turisme, allotjaments, res-
taurants, jugateques, punts d’informació 

juvenil i als principals atractius turístics 
del Baix Llobregat. També es poden sol-
licitar al Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat per email o per telèfon.

Gaudeix d’aquestes visites i activitats 
en família al Baix Llobregat, ben a prop 
de Collbató!

Nova xarxa d’aigua
per al carrer Sant Antoni

Al començament del mes de febrer van començar els treballs de renovació de la xarxa 
de subministrament d’aigua del carrer Sant Antoni, entre Sant Corneli i Parellades.

Al carrer Sant Antoni se subs-
titueix la canonada de poli-
etilè, que patia fuites cons-
tants, per una canonada de 

fosa dúctil amb revestiment interior de 
morter C.P. centrífug, amb diàmetre de 
80 mm, i pressió nominal de 16, i tanca-
ment de xarxa amb el carrer Parellades.

La reposició de la canonada d’abasta-
ment ajudarà a incrementar l’eficàcia del 
sistema d’abastament, millorarà el ser-
vei i augmentarà el grau d’eficiència de 
la xarxa del sector, a més d’incrementar 
el nombre d’elements de seccionament, 
augmentant les possibilitats d’actuació 
davant de qualsevol incidència.

L’import de la licitació és de 28.441,27 
euros, finançat per l’Ajuntament.

Collbató informa | 13



S’han fet les obres de millora de la zona de 
la reixa del carrer Muntanya i d’anivellament 
del seu entorn, substituint tota la reixa per 
una de nova, homologada per a vehicles 
pesants, i anivellant la via per treure el 
baden que hi havia. D’aquesta manera, el 
carrer té ara un únic pendent, fet que millora 
el trànsit i redueix el soroll. 

Dissabte 2 de febrer, l’Associació Petit 
Món va oferir la conferència “Educar els 
fills, tot un repte”, a càrrec de la psicòloga 
i orientadora familiar Casti López.
La conferència es va fer al Casal de 
Cultura de Collbató. 

Notícies

Obres de millora i anivellament
de la reixa del carrer Muntanya

Les obres de substi-
tució de la reixa es 
van fer conservant 
obert un sentit de 

circulació, per facilitar-ne el 
trànsit. Les obres de canvi 
de reixa van durar una set-
mana. Aviat es finalitzarà la 
intervenció amb el reasfaltat 
de la zona.

L’Associació Petit Món  dedica
una conferència al repte

d’educar els fills

L’Associació Petit 
Món va néixer a 
Collbató l’any 2010 
com una unió de 

famílies conscienciades amb l’ali-
mentació ecològica i la salut. 
Des de l’any passat organitzen cicles de conferències per 
divulgar i posar en comú la salut integral personal, social, eco-
lògica i sostenible. Si vols conèixer més sobre l’associació, pots 
visitar la seva pàgina web www.associaciopetitmon.com.
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Notícies

Els centres educatius de Collbató farn jor-
nades de portes obertes i xerrades infor-
matives per a poder visitar-los i decidir 
sobre on escolaritzar els fills.

Els horaris són els següents:

L’Institut de Collbató, demà dimecres, 6 de 

març, de 17 a 18.30 hores.

L’Escola La Salut, dijous 21 de març, de 
15.15 a 16.30, amb xerrada informativa a les 
16.40 hores i divendres, 22 de març, de 9.15 
a 10.30 hores, amb xerrada informativa a les 
10.40 hores.

L’Escola Mansuet, divendres 22 de març, de 
15.30 a 16.30. La xerrada informativa serà de 
14.45 a 15.30 hores.

La llar d’infants municipal L’Abellerol, 
dissabte, 6 d’abril, d’11 a 13.30 hores.

Aprofita la visita per conèixer el centre on vols que 
el teu fill desenvolupi el seu coneixement.

Portes obertes als 
centres educatius



JAUME CREUS ANALITZA 
L’HUMOR CRÍTIC A L’OBRA 
DE IURI TINIÀNOV
El Cercle de Lectura de la Biblioteca 
de Collbató va comptar divendres, 
8 de febrer, amb la participació del 
filòleg, poeta i traductor Jaume 
Creus, que va analitzar l’humor 
crític de l’obra de Iuri Tiniànov, un 
dels fundadors de l’anomenat «for-
malisme rus», admirador de Gógol 
i Dostoievski, critica i ridiculitza 
el militarisme i la seva burocràcia, 
mitjançant la metàfora i la paròdia. 
Durant la conversa es van projec-
tar imatges de la pel·lícula basada en 
la novel·la, dirigida l’any 1934 per 
Aleksandr Faintsimmer.

Breus

ROBERT RAGBAR PRESENTA EL SEU LLIBRE 
“IMAGINA TU VIDA”

CALÇOTADA PENYISTA, 
A LA SALUT

Robert Ragbar, veí de Collbató 
llicenciat en Psicologia i Parapsi-
cologia, va presentar divendres 
25 de gener,  el seu llibre “Imagi-
na tu vida”, que vol aportar claus 
perquè cadascú pugui decidir so-
bre què fer de la seva existència. 
L’acte, que va estar presentat per 
la regidora M. Teresa Casano-

La Penya Blaugrana de Coll-
bató i la Federació de Penyes 
Barcelonistes del Baix Llobre-
gat van organitzar una calço-
tada a la zona de la Salut, el 3 
de març. El menú constava de 
calçots, mongetes, cansalada, 
botifarra, postres, pa, vi i ai-
gua, i cava per brindar. També 
hi havia servei de bar i música, 
a càrrec d’Slim & Whylan.

El passat 27 de gener, el presi-
dent de la Diputació de Barce-
lona i alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada va visitar Collbató. 
A l’Ajuntament, va estar rebut 
per l’alcalde, Miquel Solà, i la 
segona tinent d’alcalde i regi-
dora, M. Teresa Casanovas. 

MARC CASTELLS, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, VISITA COLLBATÓ

vas, va aplegar a la Biblioteca de 
Collbató un bon nombre d’assis-
tents. L’escriptor va oferir una 
sèrie de claus per ser conscients 
del poder de decidir que tenim 
i va explicar conceptes com la 
importància de la dualitat, de la 
imaginació i dels sentiments en 
la presa de decisions.

Després d’una conversa dis-
tesa, Marc Castells va signar 
al llibre d’honor de l’Ajun-
tament, desitjant, en la seva 
dedicatòria, fer de l’entorn 
de Montserrat un territori 
d’oportunitats.
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Història

LA HISTÒRIA DELS NOSTRES CARRERS

El carrer Nou

E l carrer Nou dis-
corre a banda i 
banda de l’antic 
camí de Barce-

lona a Montserrat i, més 
concretament, a l’alça-
da de la partida de terra 
coneguda com les Llogà-
nies; un topònim medi-
eval que s’ha mantingut 
fins a l’actualitat. 

Per aquí passaven els pe-
legrins i visitants que 
anaven i venien de Bar-
celona, i les romeries que 
s’organitzaven a la conca 
del Llobregat. Noms tan 
il·lustres com els de Vi-
olant d’Hongria, Pere el 
Gran, Cosme de Medicis, 
Carles V o la primera de-
legació japonesa que visi-
tà Europa trepitjaren les 
seves venerables pedres. 
També ho feren multitu-
dinàries processons com 
la de Martorell del 1600, 
la que es va organitzar a 
Barcelona el 1714 poc abans del 
setge borbònic i tantes d’altres 
que any rere any es dirigien cap a 
Montserrat.

L’oportunitat fou aprofitada per un 
pagès local, Jaume Vacarisses, qui a 
mitjans del segle XVII hi bastí un 
hostal per acollir passatgers i ca-
valleries. Un d’ells serà el Baró de 
Malda, un noble barceloní que el 
1793 hi parà amb la família a cer-
car rucs que els portessin al Mo-
nestir. Quan anys més tard entrà 
en servei la Posada de las Cuevas 
de Pere Vacarisses, passà a ser 
anomenat l’Hostal Vell.

Aquests mateixos hostalers van 
construir tres apartaments per llo-
gar i que van servir per donar-li el 
flamant nom de carrer de les Cases 
Noves. De mica en mica, doncs, el 
carrer va anar prenent cos i el 1842 
ja hi havia 14 habitatges enregis-
trats i 59 persones empadronades.

A destacar, també, la Fonda els 
Arcs, oberta el 1961 per Josep Cor-
tadas i que encara continua activa; 
la desapareguda i extraordinària 
pastisseria Claret, a ca l’Onclet (ino-

blidables les sares, els sant 
jordis o la rebosteria); 
l’antic taller d’orgues Blan-
cafort-Capella, amb seu a 
cal Tonillo; els de cal Xareu, 
traginers i transportistes, 
que van tenir un dels pri-
mers camions del poble: un 
GMC enregistrat l’any 1937; 
la fusteria de Josep Mata-
longa, de cal Ponis, d’on van 
sortir la majoria de llits dels 
nuvis de Collbató, i pare del 
que fou guia de les Coves; i, 
finalment, el petit hostal que 
els de cal Xabret tenien al da-
vant per atendre els traginers 
i les cavalleries que seguien 
la ruta entre Esparreguera i 
Manresa (B112), oberta cap a 
començaments del segle XX.

Noms de les cases: 

- Hostal Vell, núm 4
- Cal Salvador del Manel 
(ara La Fonda els Arcs), 
núm. 7
- Cal Pau Berganti, núm. 9
- Ca l’Onclet, núm. 11-13

- Cal Serafí, núm. 20
- Cal Bonaparte, núm. 15
- Cal Cara Brut, núm. 27
- Cal Pau de la Laia, núm. 29
- Cal Guillet, núm. 31
- Cal Jandet, núm. 33
- Xal Xabret, núm. 35
- Cal Jaume, núm. 30
- Cal Jaumet de l’Oli (ara cal Xareu), 
núm. 36
- Cal Ponis, núm. 38

Assumpta Muset i Pons,

historiadora

Agraïments: A. Claret i S. Pérez 

Treballadors del taller d’orgues fotografi-

ats als carrer Nou (AD/1968/Arx. S. Pérez)
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Grups Polítics

JUNTS PER COLLBATÓ
Collbató afronta el 26 de maig unes eleccions municipals que seran 
decisives pels propers anys. Junts per Collbató està llest per fer un 
pas endavant i portar el nostre poble més enllà. Som un grup de 
persones, transversal i ampli, que ha preparat un projecte de poble 
per les properes dècades. Ara es el moment de pensar on som i 
encarar nous reptes.

El futur passa per vosaltres, pels veïns i les veïnes. Davant de les 
velles maneres de fer, cal que ens escoltem més els uns als altres. 
Nosaltres ho hem fet amb debats i col·loquis i ho farem en els me-
sos i anys que vénen. Si volem portar Collbató més lluny, hi hem 
d’anar totes i tots. Els propers dies escoltarem moltes promeses per 
part dels diferents partits. Com és habitual en campanya, es parlarà 
de grans projectes, alguns d’ells inassolibles. Aquesta política no és 
la nostra: treballem des del pragmatisme, la fermesa i la coherència. 

A Junts per Collbató no tenim totes les respostes, però sí que po-
dem oferir-te solucions. Ens mou Collbató i volem que els seus 
veïns i veïnes facin un salt en qualitat de vida. Ens cal un nou mo-
del econòmic que ens doni més i millors serveis. Necessitem que 
els emprenedors es trobin a casa, cercar oportunitats pel nostre 
patrimoni i la nostra cultura, oferir una Collbató més segura, ben 
comunicada i atractiva.

En aquest camí que emprenem volem anar-hi amb tots i totes vos-
altres. Sou l’ànima d’aquest poble, els que l’aixequeu cada dia, els 
que amb petits gestos el poseu al mapa. Us animem a encetar un 
nou camí en què caminem plegats. Junts superarem tots els obsta-
cles, junts assumirem tots els reptes que ens proposem. Junts farem 
més. Fem-ho!

UN ACORD PER SERVIR MILLOR A COLLBATÓ
El GIC i ERC hem arribat a un acord per presentar-nos junts les 
properes eleccions de maig. Ha estat el fruit de 4 anys de govern 
on s’ha fet palès la bona sintonia, la generositat i la cooperació mú-
tua. Quatre anys on s’han posat de manifest les coincidències pro-
gramàtiques per fer un poble millor així com els anhels nacionals 
compartits. 

En el camí hi ha hagut serioses dificultats que no han fet altra cosa 
que reforçar-nos i obligar-nos a ser millors, perquè al cap i la fi 
superar-les no tenia altra finalitat que tirar endavant accions molt 
necessàries pels veïns. Així, finalment, s’ha pogut configurar un 
equip de persones amb o sense sigles que no tenen altra il·lusió que 
treballar per Collbató, una candidatura republicana que parteix de 
l’experiència de quatre anys on hem pogut desenvolupar allò pel 
que vam néixer. Coses com recuperar la gestió pública de l’aigua 
deslliurant-la dels interessos de multinacionals, protegir l’essència 
de Collbató basant-se enl seu patrimoni natural com ho ha estat 
la creació del Parc Rural del Montserrat, elaborar un POUM que 
defuig de qualsevol interès especulatiu o ser un dels municipis des-
tacats en la gestió de residus són només una mostra de què som i 
què volem seguir sent. 

Ha estat tanmateix una legislatura rècord en inversions, totes i 
cadascuna d’elles pensades per la gent: millora de barris i equipa-
ments, el nou Centre de Salut, renovació de xarxa d’aigua, pous i 
comptadors, etc. 

Aquests i molts altres són els motius d’aquest acord però el princi-
pal és ser més forts per servir millor al poble.

PENSANT EN LES PERSONES
El passat dia 2 de febrer l’agrupació socialista de Collbató vam es-
collir, com a cap de llista per a les properes eleccions municipals, a 
la Gemma Rodriguez.

La Gemma és una dona jove, mare de família, que de ben petita viu 
al poble. Molts de vosaltres la coneixeu i sabeu que és una persona 
afable que s’estima Collbató. De ben jove ha mostrat inquietud per 
la política local amb la voluntat de millorar la vida de les persones. 
Ara s’ha decidit a fer el pas d’encapçalar la candidatura dels Socia-
listes de Collbató. Des de l’agrupació creiem que la política ha de 
ser cosa de tots i que és bo que les persones que l’exerceixen cedei-
xin el relleu en el càrrec. És per això que pensem que la Gemma, 
que compta amb el suport de les persones que han estat a govern i 
oposició les darreres legislatures, pot aportar a Collbató l’empenta, 
joventut i frescor que el nostre poble necessita.

Creiem que la proximitat amb els veïns és el que ajuda a avançar 
cap a tot allò que el poble necessita, però també per atendre els 
problemes i necessitats de les persones. Nosaltres abans, ara i sem-
pre ens hem dedicat a atendre al poble de Collbató i els seus veïns 
amb proximitat i en clau de poble amb respecte i consideració cap 
a tothom, buscant sempre l’entesa i convivència extraient-nos de 
polèmiques alienes al poble.

Des de l’agrupació convidem a tothom a venir al nostre local a 
conèixer la Gemma, a donar les seves idees per millorar el poble i 
també a participar del nostre projecte pensat pel poble i pels veïns. 
collbato@socialistes.cat

ERC I GIC ENS PRESENTAREM CONJUNTAMENT
A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG
Els motius en són molts, la coincidència ideológica, tots dos partits som 
d’esquerres, sobiranistes i independentistes, la coincidència en la con-
cepció de la política municipal, posant sempre al centre de les nostres 
decisions a les persones, tenint en compte les necessitats i el benestar 
sense buscar protagonisme, el desig de deixar un poble millor del que 
vam rebre i un ajuntament més orientat al servei als veïns i veïnes de 
Collbató. 

Han estat quatre anys en els que hem fet inversions rècord en infrastruc-
tures, moltes d’elles en àrees on no s’hi havia invertit en molts anys, com 
la de la xarxa d’aigua, que ha requerit i requerirà recursos molt impor-
tants per continuar modernitzant-la, les obres del nou Consultori, que 
tot just han començat i que ha de suposar una nova instal·lació moderna 
i eficient, l’arranjament de l’avinguda del Centenari, que també està en 
marxa, la primera planta del casal, que ens aportarà nous espais per les 
entitats del poble i també hem treballat en fer arribar serveis tant neces-
saris com el de la Fibra Óptica, pressionant als operadors que no veien 
Collbató com un poble prioritari i hem engegat processos participatius 
com el que ens ha dut a canviar el sistema de recollida de residus que ens 
ajudaran a millorar encara més l’eficiència en el reciclatge, que ja ens ha 
dut a ser el 9è municipi de Catalunya que més recicla.

I també hem engegat tot de projectes de futur que volem tirar enda-
vant, com el tancament de la pista esportiva, el canvi i modernització 
de l’enllumenat i un pla de manteniment pluriannual de la via pública, 
revertint la falta d’inversió crònica dels anteriors governs.

A ERC hem arribat a la conclusió que aquesta tasca té sentit fer-la amb el 
GIC, amb qui compartim els objectius i la manera de treballar, per això 
hem acordat presentar-nos plegats a les properes eleccions municipals.
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Aires de famÍlia,
la tragicomèdia de la vida

La representació era una adap-
tació de l’obra “Un aire de 
família”, d’Agnès Jaoui i Je-
an-Pierre Bacri, en traducció 

d’Alejandra Herranz i Pau Durà, que ex-
plica com la reunió familiar setmanal acaba 
sent un gran enrenou, amb dosis de drama 
i de comèdia, com passa a la vida.

El Casinet va albergar l’obra “Aires de Família”, un muntatge de la Companyia Enric 
Borràs, de Sant Feliu de Llobregat, que va organitzar a Collbató l’Associació Teatral 
La Forja. 

Cultura

El públic va aplaudir la interpretació 
emotiva de tot l’elenc actoral, que va 
fer riure de valent i emocionar-se als 
assistents. 


