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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
FEBRER i MARÇ
CURS DE MASSATGE

PER A NADONS

Mitjançant el massatge 
s’aprofundeix en la vinculació
i el benestar.
El taller consta de vuit 
sessions, que es fan 8 dimecres 
consecutius, del 6 de febrer 
al 27 de març. L’imparteix la 
Nerea Acosta, educadora de la 
llar d’infants i titulada per IAIM 
(International Association of 
Infant Massage).
Hora: de 15 a 16.15 hores.
Lloc: Llar d’infants L’Abellerol
Preu del taller: 12,32€
Inscripcions: Oficines de 
l’Ajuntament i al Casal
de Cultura.
Si vols més informació,
truca al 93 777 99 80.

2 DE FEBRER DISSABTE
CONFERÈNCIA: “EDUCAR 

ELS FILLS, TOT UN REPTE”

Ass. Petit Món
Hora: 18.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Obert a tothom

23 DIMECRES
ESCOLTA-CONTES

Activitat adreçada a nens 
i nenes de 0 a 6 anys, en la 
qual s’expliquen contes als 
petits de la casa.
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca
Inscripcions: mitjançant
el correu electrònic
b.collbato@diba.cat,
al telèfon 93 777 93 41 o 
personalment a la biblioteca. 

25 DIVENDRES
PRESENTACIÓ DEL 

LLIBRE “IMAGINA 

TU VIDA” 

Presentació del llibre “Imagina 
tu vida” de Robert Ragbar.
Presentació literària oberta a 
tothom.
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

26 DISSABTE
TEATRE:

“AIRES DE FAMILIA”

Cia. Enric Borràs, de Sant Feliu.

Grup de teatre de Sant Feliu.
Col·labora: Teatre La Forja
Hora: 18.30 hores
Lloc: Casinet
Preu: Donatiu de 7 Euros.
Menors de 13 anys, gratuït.



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)

El diari El Llobregat analitza
l’evolució de Collbató

El diari El Llobregat, dins del 
seu anuari, dedica un repor-
tatge a Collbató que incorpo-
ra un resum de l’evolució del 

municipi i en destaca la disminució del 
deute.

El diari explica que “durant els darrers 
quatre anys a Collbató s’observa una 
reducció constant del deute viu. El 
2017 s’havia aconseguit reduir de 2,7 
milions d’euros a 0,8 milions d’euros. 
Actualment, el municipi compta amb 
una ràtio de deute del 14%”.

El reportatge també inclou declaraci-
ons de l’alcalde, Miquel Solà, que des-
taca, entre els projectes realitzats a la 
legislatura, la municipalització del ser-
vei d’aigües, la renovació de les Coves 
de Montserrat, els processos participa-
tius per al nou Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal i per al sistema de recollida 

de residus Porta a Porta, i, entre els 
projectes que s’estan duent a terme, 
la sectorització de la xarxa de submi-
nistrament d’aigua i la implantació de 
comptadors intel•ligents.

Pots consultar el reportatge en aquest 
enllaç: https://www.elllobregat.com/
pdf/Anuari2019/Collbato.pdf
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La substitució dels comptadors, 
que es va iniciar a mitjans de 
desembre, avança a bon ritme. 
Ja s’han substituït 210 compta-

dors (zona marcada en verd al plànol). Les 
principals incidències que s’han detectat 
són que algunes instal•lacions no dispo-
saven de tancament a l’escomesa, fet que 
obligava a tancar l’aigua a la zona per fer la 
substitució, o que el comptador antic era 
d’un diàmetre que no compleix la norma-
tiva. En tot cas, no afecten en gran me-
sura els terminis d’implantació dels nous 
comptadors.

A continuació es farà la zona marcada 
en vermell al plànol. El personal que fa 
la substitució va degudament uniformat 
i acreditat i el seu horari de treball és de 
8 del matí a 5 de la tarda. Si el teu comp-
tador d’aigua és a dins de l’habitatge i no 
hi ets quan es facin els treballs, pots po-
sar-te en contacte per indicar-ho en el 
telèfon 93 845 27 33 (Aigües de Catalu-
nya, el contractista que executa l’obra) 
o en el correu electrònic comunicacio.
collbato@gmail.com. També pots fer 
servir aquestes vies de contacte davant 
de qualsevol incidència en el procés de 
substitució del comptador. Els compta-
dors antics es custodiaran durant uns 
6 mesos en dependències municipals a 
l’efecte de poder atendre possibles re-
clamacions de lectura i, posteriorment, 
passarà a ser gestionat com a residu. Si 
volguessis conservar-lo quan el retirin, 
cal que ho indiquis als operaris que fa-
ran la substitució o bé el demanis du-
rant aquest període de 6 mesos.

Cap modificació tarifària ni cap 

càrrec en concepte de lloguer

Els nous comptadors seran propietat 
del servei. La seva instal•lació no com-
portarà cap modificació tarifària ni 
cap càrrec en concepte de lloguer dels 

Collbató avança cap a la 
telelectura de l’aigua

Avança la substitució dels antics comptadors de l’aigua per nous equips que faciliten 
la telelectura, permeten una millor gestió del servei i la detecció gairebé immediata 
d’incidències, com les fuites a la xarxa interior de la llar.

equips. La substitució serà totalment 
gratuïta per als abonats, sempre que no 
calgui fer cap intervenció per permetre 
la substitució. Com es pot observar en 
les fotografies, els nous comptadors 
que s’instal•len consten de dos precin-
tes blaus i, a sobre del comptador, hi és 
el mòdul associat a la telelectura.

En total s’estan substituint 2.013 comp-
tadors, que corresponen al 100% dels 
abonats. Actualment, un gran nombre 
dels comptadors 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. També s’ins-
tal•laran 5 concentradors i 3 repetidors 
per gestionar i enviar automàticament 
les dades de consum.

La lectura manual de comptadors es 
deixarà de fer gradualment per sectors, 

un cop estigui tot el sistema en marxa. 
Es calcula que la sectorització estarà 
operativa la primavera d’enguany.

A hores d’ara ja hi ha uns quants comp-
tadors incorporats al software de se-
guiment i gestió. Un exemple de com 
els abonats podran consultar les dades 
són els dos gràfics que proporciona el 
software i que s’adjunten. A banda del 
gràfic es pot descarregar un excel amb 
els valors. 

Sectoritzar la xarxa per millorar 

la gestió

Simultàniament, s’estan fent les obres 
per incrementar la divisió en sectors 
de la xarxa d’abastament, que poden 
comportar talls puntuals de subminis-
trament. Un cop finalitzin les obres, 
la xarxa gairebé doblarà el nombre de 
sectors; passarà dels 11 sectors actuals 
a 20, amb la creació de 9 sectors de 
consum nous.
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Un dels sectors que hi havia fins ara, 
el sector zero, és excessivament ampli, 
ja que abasta pràcticament el 50% de 
la xarxa i per tant és difícilment gesti-
onable. 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. Es 
dividirà en 9 noves àrees més petites, 
convenientment regulades en pressió 
cadascuna d’elles, i dotades amb els di-
ferents sistemes de control. Així, els 20 
sectors resultants, els 11 existents i els 
9 nous, quedaran tots ells equipats amb 
telelectura.

Amb aquestes actuacions, Collbató es 
dota de les eines per posar al dia una 
xarxa que estava obsoleta i que arrosse-
gava un manteniment deficient durant 
dècades.
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Prop d’1 milió d’euros invertits per posar al 
dia el servei d’aigua de Collbató

Per primera vegada es reinverteixen en la xarxa d’aigua tots els guanys obtinguts amb 
el marge de tarifa i es destina el fons d’amortització a la seva finalitat, reposar els 
elements que ja han estat amortitzats per la seva antiguitat.

Collbató ha invertit, des de la 
remunicipalització de l’ai-
gua, l’any 2016, un total de 
939.066,57 euros en la xar-

xa d’aigua, dels quals 502.063,11 euros 
s’hauran finançat amb recursos propis, 
283.757,91 euros amb el fons d’amor-
tització i marge de tarifa i 150.000 amb 
l’aportació inicial de GIACSA. La part 
corresponent a recursos propis disposa 
d’una subvenció total de l’ACA i Di-
putació de 118.487,06 euros. Serà per 
tant, com a la resta d’àrees de l’Ajunta-
ment, una legislatura rècord pel que fa 
a inversions. Respecte al servei d’aigua, 
és un gran esforç inversor per revertir 
la situació d’abandonament en què ha-
via deixat la xarxa l’empresa concessi-
onària.

En aquestes darreres setmanes, s’està 
operant o s’actuarà per millorar la xar-
xa en els següents carrers:

Passeig de la Fumada, entre la Creu 

i Ametllers: Substitució de canonada 
de polietilè amb fuites constants per 
canonada de fosa dúctil amb revesti-
ment interior de morter C.P. centrífug, 
diàmetre de 80 mm, pressió nominal de 
16, connexió a la vàlvula reguladora del 
carrer de la Creu i tancament de ma-
lla. L’import de licitació és de 24.468,68 
euros, finançat per l’Ajuntament.

Carrer Sant Antoni, entre Sant Cor-

neli i Parellades: Substitució de cano-
nada de polietilè amb fuites constants 
per canonada de fosa dúctil amb reves-
timent interior de morter C.P. centrí-
fug, diàmetre de 80 mm, pressió no-
minal de 16, i tancament de xarxa amb 
Parellades. La reposició de la canonada 
d’abastament ajudarà a incrementar 
l’eficàcia del sistema d’abastament, mi-

llorar-ne el servei i augmentar el grau 
d’eficiència de la xarxa del sector, a més 
d’incrementar el nombre d’elements de 
seccionament, augmentant les possi-
bilitats d’actuació davant de qualsevol 
incidència. La data prevista de realitza-
ció és segona/tercera setmana de gener 
de 2019. L’import de la licitació és de 
28.441,27 euros, ja adjudicat i finançat 
per l’Ajuntament.

Carrer Turell, entre Pompeu Fabra 

i la Riera: Substitució de canonada de 
polietilè amb fuites constants per cano-
nada de fosa dúctil amb revestiment in-
terior de morter C.P. centrífug, diàme-
tre de 100 mm, pressió nominal de 16 i 
tancament de xarxa amb Parellades. La 
reposició de la canonada d’abastament 
ajudarà a incrementar l’eficàcia del sis-
tema d’abastament, millorar-ne el ser-

vei i augmentar el grau d’eficiència de 
la xarxa del sector. Actuació finalitzada. 
Import licitació: 13.548,45 euros. Fi-
nançat per l’Ajuntament.

Carrer Ivars d’Urgell, entre Vic i 

Menarguens: Es pretén realitzar les 
obres de renovació de la xarxa d’abas-
tament per millorar la qualitat del ser-
vei de la zona, com a conseqüència de 
la detecció de fuites reiterades. A part 
d’això, es renovaran els materials per 
augmentar el grau d’eficiència de la xar-
xa, i augmentar 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. El nou 
tram que s’ha d’instal•lar consisteix 
en tubs de fosa dúctil de diàmetre 80. 
Aquesta actuació està prevista pel pri-
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mer trimestre de 2019. L’import de lici-
tació és de 71.925,76 euros, ja adjudicat 
i finançat per l’Ajuntament.

Amb aquestes obres en la xarxa, suma-
des a les ja realitzades amb finançament 
provinent de romanent de tresoreria de 
l’ajuntament, o bé del fons de reposició, 
del marge de tarifa o per aportació de GI-
ACSA, s’hauran invertit en xarxa des que 
es va remunicipalitzar el servei el març 
de 2016 un total de 595.525,07 euros, un 
import que podria variar lleugerament en 
funció de les baixes obtingudes una vega-
da finalitzades i certificades les obres.

És la primera vegada en la història en què 
es reinverteixen en xarxa tots els guanys 
obtinguts amb el marge de tarifa, així com 
la primera vegada també en què es destina 
el fons d’amortització contemplat en els es-
tudis de tarifes a la seva finalitat, és a dir, a 
reposar els elements que ja han estat amor-
titzats per la seva antiguitat.

Reactivació dels pous d’aigua 

abandonats de Collbató

Per altra banda, s’està a punt de finalit-
zar la posada en marxa dels pous de Can 

Bertran i el pou de l’skate, obres finan-
çades per l’ajuntament amb una sub-
venció parcial de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). Els pous de Can Ber-
tran estaven abandonats des de gener 
de 2012 quan Sorea va deixar de fer-los 
servir. Aquests pous permetran incre-
mentar els recursos propis considera-
blement deixant així de comprar una 
bona part de l’aigua que actualment 
ens subministra ATLL.

El cabal que s’ha obtingut durant la fase 
d’aforament ens dóna una expectativa 
d’uns 90.000 m3/any que sumats als 
250.000 m3/any que estan donant els 
pous de Can Feliu des que el novembre 
de 2016 es van posar en marxa les 24 
hores del dia, ens permetrà arribar a la 
xifra de 340.000 m3/any en recursos 
propis, és a dir un 66% de l’aigua to-
tal subministrada a xarxa. Cal recordar 
que quan vam agafar el servei el març 
de 2016 tan sols el 12% de l’aigua sub-
ministrada provenia dels pous i la resta 
es comprava a ATLL. El repte ara és 
reduir l’important nivell de fuites en 
xarxa, superior encara al 50% de ma-
nera que a mitjà termini Collbató sigui 
pràcticament autosuficient.

El pou de l’skate, per la seva banda, es pot 
dir que no ha funcionat mai. Amb aquest 
pou pretenem subministrar l’aigua a la 
piscina i el seu jardí, un dels consums 
municipals més alt que tenim avui en dia.

L’import d’aquestes actuacions és de 
103.799,47 euros, dels quals prop del 
40% són finançats per l’ACA.

Collbató, un dels primers 

municipis amb sistema integral 

de telelectura

Finalment, s’ha iniciat ja la sectorització 
de la xarxa a la banda sud de Collbató, de 
manera que dels 10 sectors existents 
passarem a un total de 20, millorant així 
substancialment el control i l’eficiència 
de la xarxa, el control de fuites i la gestió 
d’aquesta. S’ha iniciat també el projecte 
de telelectura de tota la xarxa, tant dels 
comptadors dels sectors com del 100% 
dels comptadors d’abonats. Collbató serà 
així un dels primers municipis amb siste-
ma integral de telelectura. L’import total 
d’aquesta actuació és de 239.742,03 eu-
ros a càrrec de romanent de tresoreria, 
amb un finançament de Diputació de 
Barcelona de 76.949,10 euros.

Aquest és el quadre d’inversions efectuades en la xarxa d’aigua durant el període gestionat per GIACSA, és a dir des de la municipalit-

zació del servei el març de 2016.
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L’avantprojecte presentat és de 
tancament semipermeable, 
per evitar al màxim l’entra-
da d’aigua de pluja i les fortes 

ventades i corrents d’aire del municipi. 
D’aquesta manera es milloren les condi-
cions d’ús i de confort de l’espai esportiu. 

L’elecció d’un semitancament té un bon 
nombre d’avantatges: El cost és molt 
inferior al tancament complet, tant en 
el procés constructiu com en el man-
teniment, ja que no són obligatoris els 
sistemes de refrigeració i calefacció i els 
requeriments normatius i de mante-
niment són menors. És la solució més 
viable per millorar substancialment les 
condicions d’ús de la pista coberta sense 
disparar els costos de l’actuació.

El tancament permetrà la circulació 
creuada natural de l’aire, que afectarà 
el mínim possible a l’activitat esportiva, 
i que impedirà alhora l’entrada lateral 
d’aigua de pluja, que inunda la pista en 
dies forts de pluja lateral. També tami-
sarà la llum, fent que entri molta, però 
de manera indirecta i no molesti.

Donat que la pista actual està soterrada 
als vessants Nord i Est i oberta als ves-
sants Sud i Oest, es proposa una solució 
inversa per a les dues cantonades. Les 
façanes serien opaques a la cantonada 
Nord i Est en el seu nivell inferior i a la 
cantonada Sud i Oest al nivell superior, 
i, a l’inrevés, transparents a la cantona-
da Nord al nivell superior i a la canto-
nada Sud al nivell inferior. D’aquesta 

manera es permet la vista des de l’ex-
terior per la zona on hi ha el públic i es 
pot veure la muntanya de Montserrat 
al Nord des de l’interior de la pista. Els 
materials que es faran servir a les faça-
nes són lames de fusta i panells de vidre 
laminar transparent.

Tancament per a la definició d’una 

zona per als esportistes

La col•locació d’una tanca amb por-
ta al vessant Nord (paral•lel al Carrer 
Avinguda del Centenari Amadeu Vives 
entre l’edifici de magatzem–entitats i 
d’una segona tanca perpendicular a la 
primera i enrasada amb els vestidors 
existents aconsegueix un accés exclusiu 
per als esportistes, directe als vestidors 

L’alcalde de Collbató, Miquel Solà i el regidor d’Esports, Jordi Riera, han presentat al president 
del Centre d’Esports Collbató, Juanjo Núñez, l’avantprojecte realitzat per la Diputació de 
Barcelona per al tancament de la Pista Coberta Martí Gil i dels nous vestidors.

L’Ajuntament presenta al CE Collbató 
l’avantprojecte de tancament de la Pista 

Coberta i dels nous vestidors
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i amb accés també directe al recinte es-
portiu. Des d’una sola porta es permet 
el control d’accessos als usuaris (espor-
tistes i monitors-àrbitres), sense barre-
jar-se amb el públic.

Dues opcions per als vestidors

S’han proposat dues opcions de construc-
ció de vestidors que permeten que durant 
el període de construcció no es paralitzin 
les actuals activitats esportives. Són alter-
natives i les descrivim a continuació.

Transformar en vestidors l’actual edi-
fici de magatzems i entitats. La posició 
de l’actual edifici de magatzem i entitats 
és òptima per transformar-los en els 
vestidors de la pista. Tenen una comu-
nicació directa entre vestidors i pista 
esportiva, estan situats a la zona d’es-
portistes fixada a la nova zonificació i 
per mida poden col•locar-se totes les 
dependències que es requereixen: els 
vestidors, serveis de pista, magatzem i 
control d’accés.

Construcció d’un edifici davant dels 
vestidors actuals. La següent opció és la 
construcció d’un edifici de menor alça-
da que el cos principal. Aquests vesti-
dors complirien amb els requeriments 
del CTE i fitxes del Consell Català de 
l’Esport i donarien cap a la vessant 
Nord, a la futura zona d’accés per als 
esportistes de la pista.

Aquesta ampliació on els vestidors es 
troben al costat dels existents, però se-
parats, permet separar (si es requereix) 
els vestidors de pista dels de piscina. 
Permet, per tant, gestionar les dues 
activitats (d’usos molt diferents) inde-
pendentment una respecte de l’altre, 
evitant possibles conflictes de control 
d’accés, de segregació d’usuaris, de l’ús 
dels espais amb diferència horària i 
permetent per tant una diversificació 
d’usos, costos i activitats.

Juntament amb l’avantprojecte, s’ha 
incorporat l’avanç de pressupost de les 
obres proposades.

Avanç de pressupost
Fase prèvia. 
Tanca exterior, escala d’accés 
públic, urbanització de la zona: 
54.356,23

Fase I. 
Tancament semipermeable: 
211.852,49

Fase II. Nous vestidors
· Opció 1: Reforma de l’espai 
magatzem per a nous vestidors: 
196.776,73

· Opció 2: Nou edifici de vesti-
dors: 212.775,46

Fase III:

Reforma dels vestidors actuals: 
121.919,21 euros

L’opció 1 tindria un cost total
de 584.904,66 euros.

L’opció 2 tindria un cost total
de 600.903,39 euros.
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Notícies

Colorista cavalcada de Reis
Els Reis d’Orient van fer la tradicional visita a Collbató i van oferir una colorista 
cavalcada per a petits i grans, com a preludi al lliurament de regals. 

A banda de la tradicional 
cavalcada en què van par-
ticipar un bon nombre de 
persones voluntàries del 

poble, la baixada de torxes va oferir, 
per segon any, una imatge bella i mo-
derna amb una desfilada que va il·lu-
minar el camí de Ses Majestats fins a 
l’Ermita de la Salut.

A l’ermita es va produir la primera 
salutació entre Ses Majestats, el patge 
Duc i el poble de Collbató, que omplia 
el mirador de la Salut per gaudir de la 
visió dels Reis.

La Cavalcada va recórrer els carrers 
del nucli antic, i va llençar caramels 
al públic assistent i, un cop arribats 
al Casinet, els Reis van saludar perso-
nalment als nens i nenes i van recollir 
les darreres cartes amb els desitjos 
dels més endarrerits. Al Casinet es-
peraven a Ses Majestats una delega-
ció de l’Ajuntament, encapçalada per 
l’alcalde, Miquel Solà, que els va lliu-
rar la clau màgica de Collbató, perquè 
tinguessin accés a totes les llars. A 
continuació, la regidora de Cultura, 
M. Teresa Casanovas, va lliurar el pa 
als Reis Maigs, i el regidor de Joven-
tut, Jordi Riera, la sal, com a mostra 
d’acolliment.

Els Reis es van traslladar, a conti-
nuació al Casinet, on va lliurar els 
seus regals a les famílies que havien 
demanat rebre’ls llavors. La resta ha 
descobert, aquest matí, què els havien 
deixat Ses Majestats en el seu pas per 
Collbató.
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Notícies

 Deixa la fracció corresponent 

i en l’horari establert per treure 

la brossa al carrer per a la seva 

recollida. Recorda que l’horari per 
deixar totes les fraccions davant de 
casa teva és de 8 a 10 de la nit, ex-
cepte el vidre, que es recull dissab-
tes, de 8 a 10 del matí. El cartró és 
a la tarda, com la resta de fraccions. 
Aquest horari és per deixar la brossa. 
La recollida es fa a partir de les 10 
hores i pel temps que es trigui passar 
per tot el poble.

 Fes servir sempre el cubell adi-

ent per a cada fracció: El marró 
per l’orgànica i el taronja per a totes 
les altres fraccions. 

 Com posar els residus al cubell? 
La fracció orgànica en bossa com-
postable; la resta i els envasos, en 
bossa de plàstic, i el vidre i el car-
tró, a granel. Si es vol, pel cartró es 
pot utilitzar una bossa de cartró que 
també es dipositarà dins del cubell. 

Les caixes de cartró que no caben al 
cubell taronja es plegaran i es deixa-
ran darrere del cubell.

 Els dies que traiem l’orgànica 

amb el cubell marró també po-

dem treure la saca de restes de 

jardí (fulles i flors seques, gespa, 
pinassa...).

 La recollida porta a porta de vo-

luminosos i la saca de poda (bran-

ques) es fa els dimarts prèvia tru-

cada a l’Ajuntament per concertar 
la recollida. No es recollirà tot allò 
que no siguin voluminosos (mobles, 
grans electrodomèstics grans) i sem-
pre en quantitat reduïda o que es 
pugui portar en cotxe particular a la 
deixalleria. La saca de poda només es 
recollirà si està plena i només conté 
poda (no pot contenir restes de jardí, 
que van a la saca petita).

 El tèxtil sanitari (compreses 

i bolquers) quan es generen en 

gran quantitat diària també es 

poden treure diàriament en una 
bossa de plàstic que dipositarem so-
bre el cubell que traurem aquell dia.

 Els excrements de gos i gat i 

la sorra són fracció resta, i les 

traurem sempre els dimecres. Al 
llarg de la setmana les podem anar 
recollint en petites bosses de plàstic 
perquè no facin olor i emmagatze-
mar-les en algun cubell amb bossa 
i tapa que podem tenir al garatge o 
jardí i els dimecres posar totes les 
bosses al cubell taronja.

Fent aquestes petites accions facili-
taràs la recollida porta a porta i aju-
daràs a cuidar el nostre entorn. Si 
tens qualsevol dubte, pots consultar 
la pàgina web http://portaaportaco-
llbato.cat/ 

Gràcies per la teva col•laboració!

Després de la implantació del sistema de recollida Porta a Porta a Collbató per a 
les cinc fraccions i de treballar per millorar la seva efectivitat i reduir les incidències, 
adjuntem una sèrie de consells per aclarir conceptes, a partir de les dades recopilades 
a l’hora de recollir les fraccions.

Consells per millorar el sistema
de recollida Porta a Porta
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Després de la cavalcada i el 
lliurament de regals, Ses 
Majestats els Reis d’Orient 
van visitar, el 6 de gener, 

les residències de gent gran La Mun-
tanya i Santa Rita, on van repartir 
regals, acompanyats pels regidors, 
juntament amb alguns dels voluntaris 
que van fer possible la cavalcada. 

D’aquesta manera van poder compar-
tir una estona plena d’emotivitat i bon 
humor, abans de retornar a l’Orient 
per començar a preparar els regals de 
l’any vinent.

Els Reis d’Orient visiten les residències de Collbató

Cap d’any amb Lolli Pops, al Casinet
Des de les 23.30 hores del 31 de desembre es van obrir les portes del Casinet per acomiadar 
l’any 2018, sentir les campanades, començar la festa i saludar el nouvingut 2019.

A les 00.00 hores, es van 
celebrar les campanades 
amb cava, en connexió en 
directe amb TV3. L’ani-

mació de la festa la van conduir Lolli 
Pops, des de les 00.15 hores i fins a les 
5 del matí! 

La festa de cap d’any la va organitzar 
l’Ajuntament de Collbató i va col•la-
borar l’ONG Associació Collbató per 
a la Solidaritat.

Notícies

Com cada any, el 25 de de-
sembre, a les 12 hores, el 
tió es va plantar a la plaça 
de l’Església i va lliurar re-

gals a tots els menuts 
que s’hi van apropar 
i el van atiar perquè 
lliurés els seus pre-
sents! 

El tió de Nadal, a la plaça de l’Església
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El concert era a benefici de 
l’ONG Collbató per a la So-
lidaritat, que ajuda nens i 
nenes de Bielorússia, afec-

tats per la radiació de l’accident de 
Txernòbil, a millorar el seu estat de 
salut i també anímic, mitjançant esta-
des d’estiu a Collbató.

Com a mostra de reconeixement a 
la important feina desenvolupada, 
van assistir a l’actuació dos convidats 
d’excepció: Cristian Balcells, cònsol 
honorari de Bielorússia a Catalu-
nya, i Aleksandr Ivashkevich, cònsol 
i tercer secretari de l’ambaixada de 
Bielorùssia a Espanya, a Madrid, que 
van llegir una carta d’agraïment de 
l’ambaixador de Bielorússia a Espanya 
i França, Pavel Latushka. La benvin-

L’actuació de la Coral La Passió d’Esparreguera que va tenir lloc el 23 de desembre 
a l’Església de Sant Corneli va ser una ocasió perfecta per sentir, amb la música i les 
paraules, l’esperit solidari del Nadal. 

Un concert per sentir la solidaritat del Nadal

guda a les autoritats la va fer el regi-
dor de Benestar Social, Comunicació, 
Educació, Sanitat i Transparència, 
Àlex Samaranch, i la presentació de 
l’acte va córrer a càrrec de Margari-
da La Hoz, de l’Associació d’Amics de 
l’Orgue de Collbató.

L’acte va oferir nadales, intercalades 
amb poesies, i peces d’autors com Mo-
zart, Dvorak i Haendel. La Moreneta, 
una de les cançons interpretades, va 
ser també la que va protagonitzar el 
bis que va cloure la jornada.

Notícies

Collbató rep un crèdit de 440.423,27 euros
de la Diputació de Barcelona

L’acte de signatura de l’acord 
va tenir lloc el 17 de de-
sembre, i hi van participar 
el president de la Diputació 

de Barcelona, Marc Castells; el direc-
tor de la Direcció d’Administracions 
Públiques de Banc Sabadell, Xavier 
Garcia, i l’alcalde de Collbató, Miquel 
Solà.

Aquest acord és possible gràcies al 
conveni signat entre la Diputació 
de Barcelona i el Banc Sabadell, que 
facilita a ajuntaments com Collbató 
obtenir una línia de préstecs per a 
inversions a un tipus d’interès pre-

L’Ajuntament de Collbató ha rebut un crèdit de 440.423,27 euros, parcialment 
subvencionat en 24.325,57 euros, com a part del programa de Crèdit Local de 
la Diputació de Barcelona. El consistori farà servir aquest import per finançar la 
realització del nou centre de salut de Collbató i per a la rehabilitació de la segona 
planta del Casal de Cultura.

ferencial. Al llarg de tot 
l’any passat, la Diputa-
ció de Barcelona va sig-
nar crèdits per valor de 
158.437.879,02 euros, 
dels quals 6.419.531,55 
euros estaven subven-
cionats per la mateixa 
corporació.

El Programa de Crèdit Local permet 
als ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades reduir els costos fi-
nancers dels préstecs dels municipis 
destinats a noves inversions. Així, les 
entitats locals també poden acollir-se 

a operacions de préstecs a llarg termi-
ni, a actuacions relacionades amb mi-
llores a la tresoreria i a línies de prés-
tecs pont per a inversions finançades 
amb subvencions.
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Notícies

La Fira de Nadal de Collbató: Potenciant 
la producció i les tradicions locals

L’oli nou de les oliveres de Collbató elaborat per productors locals i tradicions tan 
arrelades com el Pessebre Vivent, van ser protagonistes d’una Fira de Nadal que va 
potenciar la plaça de l’Era com a punt de degustació gurmet i que va fer de l’oferta 
gastronòmica de qualitat una de les seves característiques més destacades.

La fira, que es va celebrar 
el 15 i el 16 de desembre, 
oferia parades d’alimentació, 
de vi i cerveses artesanes. El 

nucli històric també albergava parades 
de decoració i artesania, per fer, o fer-
se, regals. La mostra de l’oli nou de les 
oliveres de Collbató i elaborat per pro-
ductors locals estava organitzada amb 
la col•laboració de l’Associació Art i 
Tradició.

També va haver-hi una important 
presència d’altres entitats locals, com 
l’Associació de Collbató per a la Soli-
daritat, Collbató dona la mà o la Penya 
Blaugrana de Collbató, que van oferir 
activitats i van ser presents en parades 
en què participar de forma solidària. 
Com cada any, el gran pessebre vivent 
als jardins de Can Rogent, de la mà de 
Teatre La Forja va ser l’espectacle més 
destacat de la Fira, amb quatre funci-

ons, i la presència especial del Patge 
Duc, que es va fer càrrec de les cartes 
per a Ses Majestats els Reis d’Orient.

L’Alzina va programar dues sessions, 
dissabte i diumenge, del taller “Ex-
perimenta amb els gustos i les tex-
tures”, on tota la família havia d’in-
tentar identificar aliments a cegues, 
una divertida manera de focalitzar 
l’atenció en el gust.
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Notícies

Dissabte i diumenge hi havia activitats 
per als més menuts. La companyia Bí-
golis va convertir la plaça de l’Era en 
un escenari de piano-bar, amb música 
en directe i la presència d’uns entrema-
liats guinyols. Diumenge, el Casinet va 
presentar “Una paradeta particular”, a 
càrrec de la companyia La Bleda. Tot 
el cap de setmana, hi havia passejades 
de ponis al carrer Colom, organitzades 
pel Centre Hípic Collbató.

Els actes van finalitzar amb la solida-
ritat com a protagonista. El Casinet va 
acollir el Quinto Solidari, amb premis 
donats pels comerços del poble i a be-
nefici de La Marató de TV3. 
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Més d’un centenar llarg d’empresaris i empresàries de la zona del Baix Llobregat, 
així com una trentena d’alumnes de l’empresa simulada de l’institut Daniel 
Blanxart d’Olesa, es van donar cita, el 13 de desembre. 

Notícies

Més de 100 participants en la cloenda
de la 5a edició del programa Fem Xarxa, 

Fem Empresa, en què col•labora Collbató

El programa va incloure 
com a acte central un de-
bat amb participació d’ins-
titucions i empresariat de 

la zona, i una sessió de networking 
perquè connectessin entre elles les 
empreses que s’han inscrit a la jor-
nada, coordinada per l’Associació de 
Professionals Autònoms i Empreses 
APAE.

La directora general d’Indústria de 
la Generalitat, Matilde Villaroya, 
i el regidor d’Empresa i Ocupació, 
Dídac Solà, van presidir l’obertu-
ra de la jornada “Transformació 
digital i Indústria 4.0” celebrada 
al Casal d’Olesa com a cloenda de 
la 5a edició del programa “Fem 
Xarxa, Fem Empresa” que impul-
sen els serveis de Promoció Eco-
nòmica dels Ajuntaments d’Olesa, 
Esparreguera, Abrera, Martorell, 
Collbató, Sant Esteve Sesrovires, 
Sant Andreu de la Barca i Castellví 
de Rosanes.

 Més d’un centenar llarg d’empresa-
ris i empresàries de la zona del Baix 
Llobregat, així com una trentena 
d’alumnes de l’empresa simulada 
de l’institut Daniel Blanxart d’Olesa 
s’han donat cita en aquesta jornada, 
que ha inclòs com a acte central un 
debat amb participació d’instituci-
ons i empresariat de la zona, i una 
sessió de networking perquè con-
nectessin entre elles les empreses 
que s’han inscrit a la jornada, co-
ordinada per l’Associació de Pro-
fessionals Autònoms i Empreses 
APAE. A banda de Villarroya i Solà 

van assistir a la jornada l’alcalde de 
Sant Esteve Sesrovires, Enric Jorba; 
i els regidors i regidora de Promo-
ció Econòmica de Sant Andreu de 
la Barca, Juan Pérez; Esparreguera, 
Antonio Maria Ferré; i Collbató, 
Maria Teresa Casanovas; així com 
personal tècnic dels diferents depar-
taments de Promoció Econòmica 
dels ajuntaments participants.

El Networking, cabdal per con-

nectar empreses

La jornada va finalitzar amb una 
sessió de networking, dinamitzada 
per APAE, que va servir per a con-
nectar els i les representants de les 
diferents empreses acreditades en 
aquest acte. Moltes de les persones 
participants van destacar les opor-
tunitats que els brinden aquest tipus 
d’esdeveniments a l’hora de tan-
car futurs negocis, així com trenar 
sinergies i compartir inquietuds del 
teixit empresarial de la zona.
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Notícies

El tacte és el primer llenguatge dels nadons i 
una gran forma de comunicació amb ells! Si 
hi ha un nadó a casa, apunteu-vos al taller de 
massatge infantil per a nadons. Mitjançant 

el massatge i el tacte, el teu nadó i tu guanyareu en 
vinculació i benestar.

El taller consta de vuit sessions, que es fan 8 dimecres 
consecutius, del 6 de febrer al 27 de març, de 15 a 
16.15 hores. El taller l’imparteix la Nerea Acosta, edu-
cadora de la llar d’infants i titulada per IAIM (Inter-
national Association of Infant Massage), i està orga-
nitzat per la llar d’infants L’Abellerol i l’Ajuntament 
de Collbató.

Et pots inscriure a les oficines de l’Ajuntament i al 
Casal de Cultura. Si vols més informació, truca al 93 
777 99 80.

Parla amb el teu nadó 
amb el seu llenguatge!

Inscriu-te al taller
de massatge infantil

per a nadons!



Notícies

L ’espectacle va ser seguit per 
unes 700 persones, que van 
gaudir dels diferents grups 
de ball amb propostes ple-

nes de creativitat, com els Picapedra, 

Fotografies de Carlos Ojeda

els pirates, Àsia, a la presó, la disco, 
entre altres, que van fer passar una 
gran tarda amb les famílies i amics 
de tots els participants.

D8N8 omple de ritme el Teatre de La Passió 
en el seu 12è Festival de Nadal

140 ballarins i ballarines dels diferents grups de D8N8 van presentar coreografies plenes 
de ritme a l’escenari del Teatre. 

Collbató recapta més de 2.200 euros
per a La Marató

Collbató va col•laborar amb l’edició d’enguany de La Marató de TV3 amb una recaptació 
de 2.213,70 euros. Els actes organitzats directament per l’Ajuntament van aconseguir 
una recaptació de 1.430,90 euros. 

E concert de M. Del Mar Bo-
net va recaptar 241,30 euros 
i el Quinto Solidari, celebrat 
amb la col•laboració de co-

merços de Collbató i de la Colla Salni-
trats, 1.189,60 euros. 

Entitats de Collbató també van voler 
sumar-se a la iniciativa i col•laborar 
en recaptar fons per a la lluita contra 
el càncer. Així, l’Associació Teatral La 
Forja va recaptar, en les funcions del 
Pessebre Vivent, 624 euros, i la Penya 
Blaugrana de Collbató, 158,80 euros. 

D’aquesta manera, Collbató se suma a una 
edició de La Marató que va batre el rècord 

històric de recaptació, amb gairebé 11 mili-
ons d’euros per lluitar contra el càncer.
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Història

El 1379 Guillem Durfort, 
senyor del castell i vila de 
Collbató, va cedir el domini 
útil d’una vinya de 2 jornals 

de treball a Francesc Vidal (pagès de 
cal Tutor), situada entre la parellada 
d’Antoni Mercader (cal Misser) i el 
camí de la Font del Còdol (actuals car-
rers de les Parellades i Sant Antoni). 
Vidal accedia, així, al dret indefinit 
d’ús d’aquesta peça, que podia vendre, 
deixar en herència.., a canvi havia de 
pagar un lloguer anual, o cens, al pro-
pietari natural, que era el senyor de 
Collbató.

L’any 1771, en un moment de gran 
creixement demogràfic i urbanístic, 
Antoni Bros Castellet, descendent 
de Francesc Vidal, va vendre aques-
ta peça, coneguda com la Vinyeta de 
na Vidala, al seu convilatà Segimon 
Forés, qui, al seu torn, la va revendre 
parcel•lada. Entre els compradors 
hi consten Margarida Prat i Alsina 
(mestressa de cal Misser), que va 
adquirir el 1776 un tros de 50 pams 
d’ample (2 casals) on bastí dues ca-
ses que llegà als seus fills petits; i 
Felip Jorba, qui l’any 1788 obtingué 
permís del Monestir de Montserrat 
(aleshores senyor de Collbató) per a 
construir-hi el seu habitatge.

Les edificacions, però, també pros-
peraven a l’altra banda de carrer, tal 
com reflecteixen les rajoles de les fa-
çanes: 1766, 1770, 1771 i 1775.

Eren cases petites amb planta baixa i 
pis, hort al darrere i un portal rodó 
al davant, construïdes amb els ma-
terials propis de l’època: pedra per 
als fonaments, tàpia per a les parets 
mestres, obra cuita per als envans, 
enrajolats i cobertes i fusta per a 
portes, finestres i embigats.

Carrer de Sant Antoni

L A  H I S T Ò R I A  D E L S  N O S T R E S  C A R R E R S

La nova arteria era situ-
ada lluny del nucli his-
tòric, tal com diuen els 
documents, i seguia part 
del camí de Collbató a la 
Font del Còdol. Va ser 
batejada amb el nom de 
Sant Antoni, en reco-
neixement al patró dels 
animals de peu rodó, pel 
qual els nostres avant-
passats sentien una gran 
devoció. Popularment, 
i fins fa pocs anys, era 
coneguda com el car-
rer de la Vinyeta, en 
record de l’antic topò-
nim medieval. Durant 
la II República passà a 
dir-se d’Ignasi Iglésias 
(1871-1928, dramaturg 
i poeta català vinculat al 
modernisme)

El padró de 1842 conté 
un total d’onze cases i 
el de 1930, vint-i-cinc: 
vint habitatges i cinc 
coberts.

Al núm. 18 hi vivia la 
Pilar Casanoves, cone-
guda com la Pilar de 
cal Tutor (Collbató 1900-Olesa de M. 
1998) perquè era filla dels masovers 
de cal Tutor. Va ser una dona culta, 
emprenedora i molt estimada. Allà hi 
tenia una carnisseria i la centraleta de 
telèfons i, a més, també donava injec-
cions i ajudava a tothom que podia.   

Noms de les cases segons el padró de 
l’any 1842:

Ermità, Carit, Ritu (ensorrada), Mes-
tre Xic (cal Cirera), Bertranet (ca 
l’Enric), Majó, Costa, Nas de Capsa, 

Marxant, Magaiet (ca la Carmen dels 
Angelitos), Xandrí, Gasparona i Coix 
del Noi.

Assumpta Muset i Pons, 

historiadora

Agraïments: famílies Jorba-Cuscó, 
Puigdellivol-Galisteo i Benavent-De-
vesa, Rosa Figueres

Carrer Sant Antoni, anys 1950-60; AD;
 arxiu Família Benavent-Devesa
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LLIURAMENT DE PREMIS
DEL CONCURS DE PESSEBRES
El 21 de desembre, al Casal de Cultura, va te-

nir lloc el lliurament dels premis i reconeixe-

ments als pessebres que van participar en el 

concurs organitzat per l’Ajuntament. L’alcal-

de de Collbató, Miquel Solà, i el regidor d’Es-

ports, Gent Gran i Joventut, Jordi Riera, van 

lliurar els guardons als participants. Abans del 
ball, hi va haver una cantada de nadales per part de 
persones del Casal de Gent Gran, per compartir 
l’esperit nadalenc entre els assistents. A continua-
ció, va tenir lloc el tradicional ball organitzat per 
l’associació.

L’ASSOCIACIÓ PETIT MÓN 
DEDICA UNA CONFERÈNCIA
AL REPTE D’EDUCAR
ELS FILLS
El dissabte 2 de febrer, a les 18.30 hores, l’As-

sociació Petit Món t’ofereix la conferència 

“Educar els fills, tot un repte”, a càrrec de la 

psicòloga i orientadora familiar Casti López. 

La conferència es farà al Casal de Cultura de 

Collbató.  L’Associació Petit Món va néixer a 

Collbató l’any 2010 com una unió de famílies 

conscienciades amb l’alimentació ecològica i 

la salut. Des de l’any passat organitzen cicles de 

conferències per divulgar i posar en comú la 

salut integral personal, social, ecològica i sos-

tenible. Si vols conèixer més sobre l’associació, 

pots visitar la seva pàgina web www.associa-

ciopetitmon.com

EL PATGE DUC VISITA LA BIBLIOTECA

El Patge Duc va visitar, el 29 de desembre, la Bi-

blioteca de Collbató per recollir les cartes per 

als Reis d’Orient. Durant la seva estada es va 

explicar l’origen i atribucions del patge, que va 

voler parlar amb els nens i nenes assistents. La 
Biblioteca va aprofitar aquesta ocasió tan singular 
per lliurar els passaports de lectura infantils. Va ser 
una trobada per demostrar els beneficis de la lectura 
i del foment de la imaginació.

Breus
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Entitats

Vols acollir aquest estiu? Contacta ja 
l’Associació de Collbató per la Solidaritat

L’ONG Associació de Collbató per a la Solidaritat enceta la seva crida anual 
per acollir un menor afectat pel desastre nuclear de Txernòbil. La data límit de 
lliurament de la sol•licitud d’acollida és l’1 de febrer del 2019.

Si estàs interessat en acollir un 
menor bielorús afectat pel 
desastre de Txernòbil aquest 
estiu, posa’t en contacte amb 

Collbató per a la Solidaritat. Ells t’in-
formaran sense cap compromís. El ter-
mini per al lliurament de la sol•licitud 
d’acollida finalitza l’1 de febrer.

Els estudis científics que s’han realitzat 
als menors que han vingut a Collbató 
han demostrat que, amb la seva estada 
a Collbató, han millorat la seva salut i 
les seves opcions de futur. A més, la in-
terrelació enriqueix tant a ell com a la 
teva família! La propera acollida es farà 
l’estiu 2019.

Els acollits afectats per Txernòbil viuen 
a la comarca de Korma, una de les zo-
nes més afectades per la radiació i de les 
més pobres d’aquella àrea. L’única aju-
da que reben aquestes famílies és la que 
nosaltres podem donar-los.

A més d’ajudar els acollits a millorar la 
seva salut, l’Associació de Collbató per 
a la Solidaritat treballa perquè en un fu-
tur puguin tenir l’oportunitat de viure 
en una zona no radiada.

Collbató per la Solidaritat és una entitat 
en actiu des de l’estiu del 2001, quan un 
grup de persones, sensibilitzades per 
les conseqüències en la salut de la ca-
tàstrofe natural i humana de Txernòbil, 
van decidir iniciar acolliments de nens 
i nenes bielorussos amb la finalitat 
d’aconseguir la millora de la seva salut. 
L’entitat forma part de la federació in-
ternacional “International Chernobyl 
Network (I.C.N.)” i de la federació esta-
tal espanyola “Federación Nacional de 
Acción Social con la Infancia Bielorru-
sa (FEDASIB)”.

  696 26 91 78          
 collbatosolidaritat@outlook.com

 solidaritatcollbato.org

 @solidaritatcollbato

 @collbatoperalasolidaritat

  @Soli_Collbato

L’Associació de Collbató per la Solida-
ritat està reconeguda per la Generali-
tat de Catalunya com una associació 
sense ànim de lucre amb número de 
registre 26432 i com Organització No 
Governamental per al Desenvolupament 
(ONGD) amb el número de registre 583.
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Grups Polítics

AGRAÏMENT ALS  VOLUNTARIS
QUE FAN POSSIBLES LES IL·LUSIONS!
Ara just fa uns dies ha fet un any de l’1-O, un dia que ha quedat 
en Aquest mes de gener tocaria fer un article explicant les obres 
que estem iniciant en el nostre poble, però creiem que es temps 
d’agrair. Els millors desitjos d’un any que comença sempre han de 
ser de gratitud cap els altres,  i molt especialment caps a tots  els 
voluntaris que d’una manera, o d’una altra fan possible que les nos-
tres festes i moltes de les activitats lúdiques del nostre poble pugin 
ser una realitat. 

Fa pocs dies vàrem gaudir de l’arribada de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient, a Collbató. Ha estat una feina frenètica, de trobades 
de nit, de complicitats i de nervis d’una colla de gent que, de mane-
ra totalment desinteressada, va acudir a la nostra crida. Amb això 
no volem desmerèixer gens la feina que han fet tots els voluntaris 
que ens han precedit. Però volem dir especialment “gràcies” a totes 
les persones que van formar part de la comissió de reis i que  van 
construir les carrosses i el vestuari; que van posar les seves idees i 
les seves mans a treballar, que van engrescar a una colla de pares i  
mares a formar-hi part, i que han deixat una feina impagable. 

Avui hem recollit aquest fruit i el relleu d’un nova fornada de coll-
batonins i collbatonines que han posat fil a l’agulla perquè la il•lu-
sió dels nens i nenes del poble tornés als nostres carrers. 

Anar junts per Collbató vol dir anar plegats per a viure amb il•lusió 
renovada el nostre poble.

Gràcies a tots.

UNA LEGISLATURA RÈCORD
A pocs mesos de finalitzar la legislatura, és hora de fer balanç. Serà 
clarament la legislatura rècord de la història de Collbató en quant a 
inversions, moltes d’elles ja executades i altres que es troben en curs 
de realització. La xifra final superarà els 4 milions d’euros, repartits 
equitativament entre les diverses àrees de govern. Destaca el gran 
esforç  dedicat a la renovació i modernització de la xarxa d’aigua, un 
tema  sistemàticament abandonat. Quan vam prendre l’encertada 
decisió de municipalitzar el servei, ens vam trobar amb una xarxa 
obsoleta  per l’absoluta manca d’inversions en anteriors legislatures. 
Quan acabem la present, haurem destinat més d’1 milió d’euros en 
la renovació de canonades, posada en servei de pous i la telelectu-
ra, evitant així el col•lapse al que estàvem abocats. A equipaments 
culturals, esportius, educatius i sanitaris haurem destinat prop d’1,5 
milions d’euros, destacant el Centre de Salut i la primera planta del 
Casal, dues obres que estant a punt  d’iniciar-se i una forta inversió 
en la dinamització de les Coves de Salnitre. En urbanisme supera-
rem també amb escreix el milió d’euros, distribuïts en millores de 
barris, reasfaltats, nous parcs infantils i rehabilitació dels actuals, 
enllumenat públic, camins rurals, etc. Destaca en aquest capítol el 
reasfaltat de l’Av. Centenari Amadeu Vives i l’ampliació del pont 
de Can Dalmases. No ha estat una legislatura fàcil, hem hagut de 
governar en minoria, hi ha hagut traves i paranys però la tenacitat 
d’un equip compacte i il•lusionat ha fet possible superar-ho per po-
der fer un poble millor.

POCA EMPATIA I MENYS CAPACITAT DE GESTIÓ DEL GOVERN
L’acció del govern del poble quan ha afectat serveis pel ciutadà s’ha 
caracteritzat per la falta de capacitat de gestió, el darrer episodi l’es-
tem patint amb la implantació del sistema de recollida selectiva a 
domicili. Un sistema amb el qual els Socialistes de Collbató en som 
favorables però que implementat de forma sobtada i inflexible, està 
provocant el rebuig de veïns i més quan es cometen nombrosos er-
rors que no van recolzats de solucions planificades i organitzades. 
El govern respon a les errades de forma improvisada, els veïns ve-
iem que no hi ha pla alternatiu per la falta de la recollida i sobretot, 
amb una manca d’empatia per part de l’Ajuntament a l’hora d’aten-
dre aquestes reclamacions de veïns que se’ls ha quedat ple el cubell 
de les escombraries, donant com a solució que es guardi pel següent 
torn de recollida. Cal afegir també, que alguns veïns ja han rebut 
l’advertiment de possible obertura d’expedient sancionador i la cor-
responent multa pel fet de no posar la fracció de recollida de forma 
adequada, incidint d’aquesta manera encara més en la desafecció 
pel servei. Fóra bo que el govern entengués que un procés de canvi 
com el que s’està produint necessita l’empatia i implicació dels ve-
ïns, lluny d’això el govern és més a prop de generar més rebuig que 
la seva acceptació, ja que es mostra inflexible a l’hora que respon 
amb manca de solucions a la multitud d’incidències que ha compor-
tat el canvi. El nostre grup municipal ja ha emprès accions per tal 
de vetllar pel correcte funcionament de la recollida d’escombraries. 

UN 2019 INTENS
Acabem d’iniciar el 2019 amb la força i l’energia necessàries per 
afrontar un any políticament intens. Ha començat amb la preocu-
pació per l’augment de l’extrema dreta arreu del món, els veiem go-
vernant a Itàlia, Brasil o Hongria, i més a prop hem vist entrar el 
franquisme engominat de VOX al parlament andalús on han pactat 
la governabilitat amb el PP i Ciutadans. 

Aquest any també veurem el judici als presos polítics catalans, i po-
drem comprovar la farsa amb la qual es sustenta l’acusació i que els 
manté preventivament empresonats mentre veiem com corruptes o 
grups de violadors com els de la manada estan pel carrer.

El 2019 és un any electoral, el proper 26 de maig coincidiran les elec-
cions europees i les municipals. Des del 2015 ERC lidera un govern 
que va suposar un canvi i que des de llavors treballa amb rigor, se-
riositat i compromís per assolir els projectes pactats en el programa 
de govern: remunicipalització de la gestió de l’aigua i millora de la 
xarxa, l’arribada de la fibra òptica, inversions en equipaments com el 
nou consultori, avançar cap a una estratègia de reducció de residus, 
impuls del teixit associatiu cultural i esportiu o la renovació de les 
Coves entre d’altres.

ERC tornarà a presentar-se per continuar aquest camí iniciat, i ho 
farà amb la intenció de formar una candidatura àmplia i oberta, d’es-
querres i republicana. Una candidatura oposada als corrents feixistes que 
avancen pel món, compromesa amb el procés d’alliberament del nostre 
país. Una candidatura que continui l’acció municipal engegada per l’ac-
tual govern i afronti amb solidesa els reptes dels propers anys.
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Els Pastorets,
renovats, a Collbató

Més de 100 persones van 
participar en aquesta re-
presentació de l’Associa-
ció Teatral La Forja, amb 

tres funcions al Casinet de Collbató. 

Els assistents van poder gaudir de les 
aventures del Lluquet i el Rovelló, que 
s’enfronten a les forces del mal i són 
testimonis d’excepció del naixement del 
nen Jesús... O era només un somni? 

Una versió renovada dels Pastorets, amb més música, nous estilismes i escenes que 
no apareixien els anys anteriors... Els Pastorets de Collbató en la seva setena edició 
fan encara més gran l’espectacle en la recreació del clàssic nadalenc de Josep M. 
Folch i Torres. 

Nadal


