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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
Del 2 DIVENDRES al 4 DIUMENGE
FESTA MAJOR DEL BARRI DE LA FONT 

DEL CÒDOL

Consulteu el programa al Facebook de la 
Comissió de la Festa Major de la Font del Còdol.

4 DIUMENGE
ASSOC. AMICS DE L’ORGUE: FESTIVAL 

AIMS “AL PEU DE MONTSERRAT”

Intèrprets: Johannes Geffert, Claudia Stein i 
Peter Thiemann.
Autors: Telemann, Bach, Handel i Mozart.
Hora: 19 hores 
Lloc: Església Sant Corneli 
Preu: Aportació voluntària

25 DIUMENGE
ASSOC. AMICS DE L’ORGUE: CONCERT 

D’ORGUE

Intèrpret: Pol Àlvarez.
Autors: A. Cabezón, G. Muffat, J.S. Bach i F. 
Mendelssohn.
Hora: 19 hores 
Lloc: Església Sant Corneli 
Preu: Aportació voluntària

31 DISSABTE
FESTA DEL CLUB DE TENNIS

Consulta programa a www.tenniscollbato.cat.
Lloc: Club de Tennis Collbató 

31 DIUMENGE
FESTA DE L’ESPORT

Coneix i practica l’esport amb les entitats de 
Collbató.
Exhibicions, tastets esportius, curses, etc.
Lloc: Club de Tennis Collbató 

6 DIVENDRES
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 

“MALEÏDA 1882”

Pel•lícula documental sobre la travessa de Jacint 
Verdaguer per l’Aneto.
Lloc: Casal de Cultura

7 DISSABTE
BALL MENSUAL DEL CASAL D’AVIS

Tarda de música i ball en la millor companyia.
Hora: 18 hores 
Lloc: Casal de Cultura 

AGOST I SETEMBRE
8 DIUMENGE
ENTRETERRES. CURSA BTT

Club Ciclista Collbató. Més informació i 
inscripcions a http://7sports.es/entreterres/
Hora: 8 hores 
Lloc: Diversos 

10 DIMARTS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Actes institucionals de commemoració de la 
Diada Nacional de Catalunya.

DEL 13 DIVENDRES al 16 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE COLLBATÓ

21 DISSABTE
XERRADA ASS. PETIT MÓN: 

“HIPERMEDICACIÓ” 

Amb Mercè Messeguer
Hora: 18 hores 
Lloc: Sala Portals

22 DIUMENGE
COLLBATONINA 2019

Cursa popular de muntanya
Hora: 8 hores 
Lloc: Diversos exteriors
Tota la informació de la cursa a www.
cacollbato.cat

24 DIMARTS
TALLER DE MUSICOTERÀPIA

Activitat organitzada amb motiu del Dia 
Mundial contra l’Alzheimer.
Inscripcions al Casal de Cultura
Hora: 17 hores 
Lloc: Casal de Cultura

27 DIVENDRES
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ARA O MAI”

Amb l’esportista Núria Picas
Hora: 19 hores 
Lloc: Casal de Cultura

28 DISSABTE
XERRADA ASS. PETIT MÓN: “CICLE DE 

LA VIDA, APRENDRE A MORIR ”

Amb Manel Terrón
Hora: 18 hores 
Lloc: Sala Portals

FE D’ERRADES. A l’article “Història del carrer Nou” publicat el passat mes de març i escrit per l’Assumpta 
Muset, cal puntualitzar que la casa núm. 31 és coneguda actualment com Cal Grilletó



Ajuntament

Miquel Solà 

Alcalde
Regidor de Règim 
intern, Hisenda, 
Recursos humans, 
Atenció ciutadana, 
Govern obert, 
Educació i Serveis 
socials
(ERC-GIC-AM)

Cristina Fernández

Tercera tinent 
d’alcalde
Regidora de Via 
pública, Medi 
ambient, Seguretat i 
Mobilitat
(ERC-GIC-AM)

Jordi Riera

Regidor d’Esports, 
Joventut i 

Gent Granç

(ERC-GIC-AM)

Lourdes Vilalta

Regidora de 
Turisme, Promoció 
econòmica i 
Comerç
(ERC-GIC-AM)

Josep Estradé 

Primer tinent 
d’alcalde
Regidor d’Acció 
territorial, 
Urbanisme i 
Serveis
(ERC-GIC-AM)

Mar Andreu

Segona tinent 
d’alcalde 
Regidora d’Igualtat, 
Cultura i Patrimoni
(ERC-GIC-AM)

Gemma 
Rodríguez.
Regidora 
Socialistes 
de Collbató, 
Candidatura de 
Progrés 
(SdeC-CP)

Libry Johanna 
Ahumada. 
Regidora
Socialistes 
de Collbató, 
Candidatura de 
Progrés 
(SdeC-CP)

Maria Teresa 
Casanovas. 
Regidora
Junts per Collbató 
– Més Collbató 
(Junts)

Juan Antonio 
Mani. 
Regidor
Ciutadans, 
Partido de la 
Ciudadania (Cs)

Sílvia Baraldés. 
Regidora
Junts per 
Collbató – Més 
Collbató (Junts)

Collbató se suma a la defensa dels drets 
de les persones LGBTI

El 28 de juny es va celebrar 
el Dia de l’Orgull LGBTI, 
per al respecte dels drets 
de les persones lesbianes, 

gais, bisexuals, transgènere i inter-
sexuals i amb tolerància zero a la 
discriminació.

Per aquest motiu, es va penjar a la 
façana de l’Ajuntament la bandera 
de l’Arc de Sant Martí, que identi-
fica la defensa dels drets d’aquestes 
persones.

Des de l’Ajuntament també es va 
compartir el manifest que va fer 
públic el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat de Catalunya en defensa 
dels drets de totes les persones, si-
gui quina sigui la seva orientació o 
identificació sexual.
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Ajuntament

Miquel Solà torna a ser alcalde de Collbató després de la celebració del ple 
constitutiu, el 15 de juny. L’alcalde va ser triat per 6 vots del total d’11 possibles, 
per la qual cosa renova mandat i aconsegueix la majoria absoluta. 

El ple de l’Ajuntament per al 
mandat 2019-2023 està con-
format per 6 regidors d’ERC-
GIC-AM (Miquel Solà, Jo-

sep Estradé, Mar Andreu, Jordi Riera, 
Lourdes Vilalta i Cristina Fernández), 
2 de Socialistes de Collbató (Gemma 
Rodríguez i Libry J. Ahumada), 2 de 
Junts per Collbató (Teresa Casano-
vas i Sílvia Baraldés) i 1 de Ciutadans 
(Juan Antonio Mani).

Miquel Solà, investit alcalde de Collbató 
per majoria absoluta

Seguint les indicacions del secretari 
municipal, es va conformar la mesa 
d’edat, presidida per Josep Estradé i 
amb la participació de Jordi Riera. 
Un cop realitzada la votació i comp-
tabilitzats els vots, Josep Estradé 
va lliurar la vara d’alcalde a Miquel 
Solà, com a representació del seu 
nomenament com a alcalde de Coll-
bató. Els representants dels diversos 
grups municipals van dedicar unes 

paraules als nombrosos assistents 
que omplien la Sala Portals.

Un cop constituït el ple municipal, 
els regidors i les regidores van par-
ticipar en la fotografia oficial del 
mandat 2019-2023, que és la que 
acompanya la notícia.
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L’ocupació d’una llar a Can Dalmases i les 
remuneracions centren el ple extraordinari de juliol

El ple extraordinari celebrat el 
8 de juliol va començar amb 
la Sala Portals plena i amb la 
presència d’un grup de veïns 

de Can Dalmases, que es manifestaven 
amb pancartes, demanant solucions per 
una casa ocupada al seu barri.

En primer lloc, l’alcalde, Miquel Solà, 
va donar compte del decret d’alcaldia 
pel qual delega funcions en el seu equip 
de Govern. Concretament, Josep Es-
tradé s’ocupa de les àrees d’Acció ter-
ritorial, Urbanisme i Serveis; Mar An-
dreu, d’Igualtat, Cultura i Patrimoni; 
Jordi Riera, d’Esports, Joventut i Gent 
Gran; Lourdes Vilalta, de Turisme, 
Promoció econòmica, Comerç i Con-
sum; Cristina Fernández, de Via públi-
ca, Medi ambient, Seguretat i Mobilitat 
i l’alcalde, Miquel Solà, es reserva les 
atribucions de Règim intern, Hisenda, 
Recursos humans, Atenció ciutadana, 
Govern obert, Educació i Serveis soci-
als.

La regidora de Junts per Collbató, M. 
Teresa Casanovas, va voler saber on 
recauen les àrees de Comunicació i 
Participació ciutadana. L’alcalde va res-
pondre que estan englobades en l’àrea 
de Govern obert.

A continuació, va anunciar que la Junta 
de Govern local estarà conformada per 
Josep Estradé, Mar Andreu i Cristina 
Fernández i va explicar que ha nomenat 
Josep Estradé com a primer tinent d’al-
calde; Mar Andreu, com a segona tinen-
ta d’alcalde, i Cristina Fernández, com a 
tercera tinent d’alcalde.

Constitució dels grups 

municipals

Un cop posats en coneixement aquests 
decrets d’organització, es va proposar els 
grups que formen part del ple; concreta-
ment, el grup Ciudadanos de Collbató, 
conformat per Juan Antonio Mani, que 
serà el portaveu; el grup PSC-Socialistes 
de Collbató-Candidatura de Progrés, 
amb Gemma Rodríguez, portaveu, i 

Libry Johanna Ahumada; Junts per 
Collbató-Més Collbató, Per M. Teresa 
Casanovas, portaveu, i Sílvia Baraldés; 
Esquerra Republicana-Grup d’Inde-
pendents de Collbató-Acord Municipal, 
format per Miquel Solà, Josep Estradé, 
Mar Andreu (portaveu), Lourdes Vilal-
ta, Cristina Fernández i Jordi Riera.

La regidora M. Teresa Casanovas va 
preguntar quina era la funció de la por-
taveu del grup de Govern. L’alcalde va 
respondre que les propostes de Govern 
seran presentades per l’alcalde o pel re-
gidor corresponent a l’àrea que perto-
qui. Pel que fa a la portaveu, va explicar 
que expressarà el posicionament polític 
del grup. Sotmès a votació, aquest punt 
es va aprovar per unanimitat.

El següent punt era fixar la periodicitat 
dels plens, que es va proposar mantenir 
cada dos mesos, com el mandat ante-
rior. La regidora M. Teresa Casanovas 
va indicar que voldria incrementar la 
periodicitat. El punt es va aprovar amb 
8 vots a favor i 3 abstencions.

Constitució de la Junta 

de Govern Local i altres 

òrgans de govern

Per continuar conformant els òrgans 
municipals, es va sotmetre a votació la 
Junta de Govern Local i la delegació de 
competències. La formació de la Junta 
va obtenir 6 vots a favor, 1 en contra 
i 4 abstencions, i la delegació de com-
petències va ser aprovada amb 6 vots a 
favor i 5 vots en contra.

Un altre dels òrgans constituïts va 
ser la Comissió Especial de Comptes, 
per a l’examen, l’estudi i l’informe 
dels comptes anuals del consistori. 
Conformada pels regidors Juan An-
tonio Mani (Ciudadanos), Gemma 
Rodríguez (PSC-Socialistes de Coll-
bató-Candidatura de Progrés), M. 
Teresa Casanovas (Junts per Collba-
tó-Més Collbató), Miquel Solà (ERC-
GIC-AM). La creació de la comissió va 
ser aprovada per unanimitat.

La proposta de la Comissió 

Informativa General, sobre 

la taula fins al proper ple

També es va proposar sotmetre a vo-
tació la creació de la Comissió Infor-
mativa General, un òrgan que facilita 
la participació i seguiment per part dels 
grups de l’oposició dels assumptes que 
han de ser sotmesos al Ple i a la Junta de 
Govern quan actuï per delegació.

La regidora M. Teresa Casanovas va 
criticar que es creés aquesta comissió 
amb els mateixos integrants del ple, per 
reunir-se una setmana abans i que no 
es fes mitjançant vot ponderat. També 
va definir com “despectiu” que no es 
pagués res als regidors per l’assistèn-
cia. Va concloure que aquesta comissió 
estava mal plantejada i que ha de tenir 
una assignació mínima.

El regidor Juan Antonio Mani va coin-
cidir, argumentant que no es dóna per-
mís a la feina per assistir a comissions 
informatives  i que aquest fet s’hauria 
de tenir en compte per dotar l’assistèn-
cia amb una aportació.

L’alcalde, Miquel Solà, va explicar que 
s’havia fixat el seu horari a la mateixa 
franja que els plens per facilitar l’assis-
tència a les persones que compaginen 
la regidoria amb feines externes. A 
proposta dels regidors de Junts per 
Collbató i Ciudadanos, es va sotmetre a 
votació deixar el punt sobre la taula fins 
al proper ple i es va aprovar fer-ho així 
per unanimitat.

Retribucions i assistències 

dels càrrecs electes

El punt següent era l’establiment de 
les retribucions i assistència dels car-
rers electes. La proposta era aprovar 
dedicació exclusiva per a l’exercici 
del càrrec d’alcaldia fixant una retri-
bució bruta anual de 36.000 euros. 
També s’aprovava la dedicació parci-
al de les regidories d’Igualtat, Cultu-
ra i Patrimoni; d’Esports, Joventut i 

Ajuntament
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Gent Gran, i de Turisme, Promoció 
econòmica, Comerç i Consum, totes 
elles amb una retribució bruta anual 
d’11.400 euros i una dedicació de 20 
hores setmanals. Finalment, propo-
sava aprovar la indemnització per 
assistències als plens, per un import 
de 175 euros per sessió, establint un 
màxim de 10 sessions plenàries/any, 
sense computar en aquest límit les 
sessions celebrades durant el mandat 
2015-2019, i la indemnització per as-
sistències a les sessions de la Junta de 
Govern Local, per un import de 175 
euros per sessió.

La regidora Gemma Rodríguez va 
preguntar pel motiu de l’increment 
del sou de l’alcalde, que va fixar en més 
del 30%. L’alcalde la va respondre que 
es tractava d’adequar el salari a la dedi-
cació, seguint els límits que permeten 
els pressupostos de l’Estat i sense situ-
ar-se en el límit superior. Solà va ex-
plicar que el salari anterior de l’alcalde 
estava per sota del que hauria de ser, 
tenint en compte la dedicació.

La regidora M. Teresa Casanovas va 
dir que, més que l’increment en el sou 
de l’alcalde, que va situar en el 33%, li 
semblava “sorprenent” que la propos-
ta “es carregués l’aportació de 250 eu-
ros l’any als grups polítics”.

L’alcalde la va respondre que havien 
decidit dedicar els diners a elements 
útils per a la realització de l’activitat, 
com tauletes per facilitar la consulta 
i gestió de documents. Segons va dir: 
“No és que no vulguem dedicar recur-
sos, però hem cregut que hi ha maneres 
millors de fer-ho que amb una subven-
ció directa”. M. Teresa Casanovas li va 
etzibar “vostè no és ningú per treure 
l’aportació als grups polítics”.

A l’hora de la votació, el punt es va 
aprovar amb 6 vots a favor i 5 vots en 
contra.

Representació de l’Ajuntament 

a organismes

Finalment, es va proposar la repre-
sentació de l’Ajuntament als dife-
rents organismes on participa. Cris-
tina Fernández serà la representant 
a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat; Miquel Solà, al Consell 
Participatiu del Centre del Taller Ocu-
pacional de Can Comelles; Lourdes 
Vilalta, al Consorci del Turisme del 
Baix Llobregat; Jordi Riera, al Consell 
Esportiu del Baix Llobregat; Miquel 
Solà (suplent, Lourdes Vilalta) al Con-
sell Econòmic i Social del Baix Llobre-
gat; Miquel Solà, als consells escolars de 
les escoles Mansuet i La Salut, de l’Ins-

titut d’Educació Secundària i de la Llar 
d’Infants Municipal. El Consell Escolar 
Municipal de Collbató estarà format 
per Juan Antonio Mani (Ciudadanos), 
Gemma Rodríguez (PSC-Socialistes de 
Collbató-Candidatura de Progrés), Sí-
lvia Baraldés (Junts per Collbató-Més 
Collbató) i Cristina Fernández (ERC-
GIC-AM). Miquel Solà representarà 
l’Ajuntament en el Consell de la Salut 
del Baix Llobregat; Josep Estradé (su-
plent, Miquel Solà), al Consorci per a la 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya; 
Miquel Solà, a l’Associació del Parc Ru-
ral de Montserrat, i Lourdes Vilalta, a 
la Xarxa de Municipis per l’Economia 
Social i Solidària. El punt es va aprovar 
per 6 vots a favor i 5 abstencions.

Reunió amb els veïns de Can 

Dalmases

Com que el ple era extraordinari, no hi 
havia previst torn de preguntes. Un cop 
finalitzat el ple i veient el grup de ve-
ïns que es manifestaven per l’ocupació 
d’una llar a Can Dalmases, l’alcalde els 
va proposar fer una reunió immediata 
a l’Ajuntament per comentar el tema i 
analitzar què es podia fer. Aquesta re-
unió va tenir lloc a les dependències 
municipals tot just finalitzat el ple de 
dilluns.
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Notícies

C o l l b at ó,  A b r e r a , 
Esparreguera, Olesa i 
Sant Esteve Sesrovires 
demanen millores 
urgents en seguretat

Collbató, Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires van signar 
una carta adreçada al Conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Buch, per tal d’instar 
a la conselleria a què desenvolupi un pla de millores de mitjans i d’ampliació de recursos 
dels territoris d’aquests municipis de manera imminent.

L a carta, signada a mitjans de 
maig pels alcaldes i l’alcaldessa 
d’aquestes poblacions -Jesús 
Naharro (Abrera), Miquel Solà 

(Collbató), Eduard Rivas (Esparreguera), 
Pilar Puimedon (Olesa), i Enric Carbonell 
(Sant Esteve Sesrovires)- també ha de 
servir per mostrar la disposició a fer una 
reunió de treball que serveixi per poder 
abordar el problema urgentment. La pe-
tició també es farà arribar al cap del Servei 
d’Administració de la Regió Policial Me-
tropolitana Sud, Tomàs Colom i a la cap 
del Negociat de Coordinació Administra-
tiva de l’ABP Martorell, María José Lora.

Manca de recursos per part dels 

Mossos d’Esquadra

Els alcaldes i alcaldessa d’aquests cinc mu-
nicipis del Baix Llobregat Nord destaquen 
que són conscients de la bona feina rea-
litzada per l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de 
Martorell, però també són sabedors de les 
seves limitacions per la manca de recursos 
i de mitjans existents, fet que sovint els 
aboca a destinar mitjans i recursos muni-
cipals per poder col•laborar amb els Mos-
sos en les seves tasques.

També apunten que malgrat la volun-
tat dels ajuntaments de col•laborar amb 
qualsevol institució, consideren que 
aquest esforç no s’ha de considerar com 
un fet “normal”, i és per això que insten a 
la Conselleria d’interior a què desenvolupi 
un pla de millores de mitjans i d’amplia-
ció de recursos en els nostres territoris de 
manera imminent.

Unitat del territori

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro consi-
dera que “nosaltres donem suport a l’ABP 
de Martorell que fa una tasca encomiable, 

però ells tenen uns recursos i mecanismes 
i nosaltres unes necessitats molt grans de 
donar a la ciutadania, per igual, un servei 
de seguretat ciutadana, tant als nostres 
veïns i veïnes com el sector empresarial”. 
Per això, apunta que “l’extensió del ter-
ritori ha d’estar garantida per un servei 
públic de qualitat que passa per augment 
del personal i una formació continuada; el 
treball transversal amb els nostres policies 
locals ho tenen des de fa temps, hi ha molt 
bona comunicació, però hem d’ensumar 
el nostre futur a mitjà i llarg termini d’una 
forma molt més contundent”. També as-
segura que “la mancomunació dels serveis 
és una de les prioritats que tenim als cinc 
ajuntaments que, des de fa temps, estem 
treballant conjuntament en diferents àre-
es i una d’elles, evidentment, ha de ser 
la seguretat ciutadana, que no entén de 
límits administratius entre un poble i un 
altre”.

Per a l’alcalde de Collbató, Miquel Solà, 
“aquesta carta és fruit del neguit i d’aques-
ta col•laboració conjunta que tenim tots 
els municipis del Baix Llobregat Nord 
per exposar una situació que patim en 
qüestions de seguretat i que tot depèn de 
l’ABP de Martorell i per això ens hem po-
sat d’acord per sol•licitar al Departament 
d’Interior que augmentin amb recursos 
per dotar millor aquesta àrea bàsica i que 
donin un servei encara millor en aquesta 
zona”.

Per la seva part, l’alcalde d’Esparreguera, 
Eduard Rivas, va ressaltar en primer lloc 
“la unitat d’acció dels municipis que du-
rant els quatre anys de mandat hem in-
tentat actuar de forma conjunta en molts 
àmbits”. Respecte a l’àmbit de la seguretat, 
el que es pretén és “reivindicar que dotin 

de més recursos als Mossos d’Esquadra de 
la zona on vivim, que portin més personal 
i que puguem tenir una planificació ajus-
tada a les necessitats que tenim.”

L’Alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric 
Carbonell va apuntar que “els pobles del 
nord no són tan compactes i es multipli-
quen els problemes en relació amb altres 
municipis més grans, i el que demanem 
és que puguem anar molt més enllà del 
que és aquesta bona coordinació que hi ha 
entre els policies locals i els Mossos”. Per 
això, va assenyalar, “falten més recursos 
traduïts en més plantilles i en els recursos 
que aquestes necessitin”.

Finalment, l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Pui-
medon, va assegurar que “no és un tema 
de coordinació sinó de manca d’efectius” 
i que aquesta carta “no té una voluntat 
bel•ligerant sinó de donar un toc d’alerta 
perquè s’ha de regularitzar aquesta situ-
ació perquè no esdevingui un problema 
greu que afecti la població” destaca l’alcal-
dessa d’Olesa, Pilar Puimedon.

Superfície de 100,62 km2 i 70.416 

habitants

A l’escrit també es recull que és compe-
tència de la Generalitat de Catalunya la 
seguretat del territori, dins el qual els mu-
nicipis de Collbató, Abrera, Esparreguera, 
Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesro-
vires representen una superfície de 100,62 
quilòmetres quadrats, amb una població 
de 70.416 habitants. Aquest espai es ca-
racteritza per una àmplia disseminació en 
més de 29 nuclis, múltiples vies principals 
de comunicació i polígons industrials que 
cada dia tripliquen el nombre de persones 
que d’una manera o altra se sumen als ma-
teixos residents dels municipis.
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Notícies

Revetlla de llum, color i reivindicació

Collbató va celebrar la revetlla de Sant Joan amb una sèrie d’actes populars que van 
tenir com a eixos l’arribada de la Flama del Canigó, l’espectacle pirotècnic dels diables 
Salnitrats i la lectura del manifest de Carme Forcadell, presidenta del Parlament de 
Catalunya de l’any 2015 al 2018. 

Els actes es van iniciar a les 20 
hores, davant de l’Ajunta-
ment, on l’alcalde de Collba-
tó, Miquel Solà, i la regidora 

Mar Andreu van rebre oficialment la 
flama i la van lliurar a la portadora 
que va iniciar el recorregut de la flama 
pels carrers del poble.

Una hora més tard, a les 21 hores, a 
l’esplanada dels bombers, i acompa-
nyat dels gegants de Collbató, l’alcal-
de va llegir el manifest de la flama del 
Canigó, escrit per Carme Forcadell 
des de la presó d’Alcalá Meco. Un cop 
encès el peveter, la sorpresa va ser que 
la colla infantil dels Diables Salnitrats 
va ser la responsable d’oferir un es-
pectacle de foc i d’encendre la foguera 
de Sant Joan.

Un cop finalitzats els actes a l’esplana-
da, a les 22 hores va tenir lloc el sopar 
popular a la plaça de l’Era. Un gran 
nombre de veïns i veïnes van omplir 
la plaça i van compartir sopar i ball al 
ritme de les cançons de la discomòbil. 

L’Associació Collbató Dóna La Ma va 
ser l’encarregada de gestionar la barra 
de bar, per recaptar fons per les seves 
accions d’ajuda social. Va ser el punt 
final per a una celebració eminent-
ment popular.

Aquesta incorporació és 
possible mitjançant un 
conveni de col•laboració 
que ha signat el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
El Portal de naus i solars concentra 
l’oferta de portals immobiliaris, tant 
de solars com de naus, amb infor-
mació sobre les característiques més 
rellevants.

El Portal de naus i solars de l’AMB inclou informació sobre les naus i els solars 
de Collbató, juntament amb set municipis més que no formen part de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona: Abrera, Castellví de Rosanes, Esparreguera, Martorell, 
Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Vallirana. 

Collbató s’incorpora al Portal de naus i solars de l’AMB

 El seu objectiu és millorar els diferents 
recursos disponibles que permetin 
aconseguir una millor i major localit-
zació d’activitat econòmica en els mu-
nicipis, i, concretament, en el Nord de 
la comarca.

Pots trobar més informació i accedir al 
portal a: http://www.elbaixllobregat.
cat/observatori/cercador-de-naus-i-
solars-baix-llobregat.
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Notícies

Ala tarda, als voltants del 
Racó d’en Ponis tothom va 
poder gaudir dels jocs tradi-
cionals, com trencar l’olla, 

que van fer passar una bona estona als 
nombrosos participants. A continua-
ció, el carrer Pau Bertran es va conver-
tir en un encantador menjador per aco-
llir el sopar de germanor que va reunir 
els veïns i veïnes per gaudir tothom del 
menjar i de les converses de sobretaula.

Ja de nit, el tradicional ball del fanalet 
va donar pas al moment per al ball i la 
celebració, aprofitant la baixada de les 
temperatures. Va ser una jornada cívi-
ca i de celebració per omplir de vida els 
carrers i compartir, plegats, la vetllada.

Dissabte 22 de juny, a les 
11.10 hores van arribar 
a l’aeroport d’El Prat les 
persones acollides més 

petites de les afectades a Bielorússia 
per l’explosió de la central nuclear de 
Txernòbil que passaran l’estiu amb 
persones voluntàries de Collbató, en 
una estada organitzada per l’Associ-
ació de Collbató per a la Solidaritat. 

Festa major de germanor al Nucli Antic i el Pujolet

benvinguda a les persones acollides per l’ONG 
Associació de Collbató per a la 

Solidaritat

Dissabte 13 de juliol, el Nucli Antic i El Pujolet van celebrar la seva Festa Major engalanant 
els carrers i gaudint en ells d’activitats que van aplegar veïns i veïnes de totes les edats.

L’Associació de Collbató per a la Solidaritat va organitzar, el 22 de 
juny, l’acte de benvinguda a les persones de Bielorússia acollides, 
que va tenir lloc a la Sala Portals, a les 13 hores.

L’acte de benvinguda és 
una jornada per agrair to-
tes les empreses, entitats 
col•laboradores i socis 
que participen en la tasca 
de l’Associació, així com 
als veïns i veïnes de Coll-
bató per la bona acollida 
que dispensen als infants 
i joves acollits.
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Un gran sopar de la gent gran 

L’ambient animat i cordial va 
ser la tònica de la vetllada 
entre els assistents, que van 
arribar puntuals a sopar i 

passar un vespre distès amb les seves 
amistats i coneguts.

En acabar el sopar es van lliurar els 
premis dels campionats de botxes, amb 
l’assistència de l’alcalde, Miquel Solà, i 
del regidor d’Esports, Joventut i Gent 
Gran, Jordi Riera. Després del sopar, 
va arribar el moment del ball amb mú-
sica en directe.

Els organitzadors del Casal d’Avis es 
van preocupar perquè tothom estigués 

Notícies

Més de 100 persones van participar l’11 de maig en el sopar al Casinet, que va ser la 
cloenda de les activitats de la Setmana de la Gent Gran, que havia ofert un gran nombre 
d’activitats per a les persones més grans de Collbató, caminades, campionat de botxes, 
una excursió a Balenyà, entre d’altres. 

atès. Va ser una cloenda de la setmana 
dels grans amena i simpàtica.

Sopar de les Teulades rocker i a cobert
El 6 de juliol la pluja va mullar –per dues vegades!- les taules que ja estaven preparades 
pel sopar de les Teulades, a la plaça de l’Era. Davant l’amenaça de noves precipitacions, 
es va traslladar el sopar al Casinet. Com acostuma a passar, un cop canviada l’ubicació, 
muntades les taules i tothom situat al Casinet, la pluja ja no va tornar més.

Mossèn Bernat va diri-
gir unes paraules als 
assistents, agraint la 
seva assistència i ca-

liu. I va fer un afectuós reconeixe-
ment per a la Margarita, l’ànima i 
organitzadora del sopar, i també per 
al “Sagri”. També va agrair la col•la-
boració i assistència de representants 
de l’Ajuntament.

Va explicar el Mossèn que tot i que el 
sopar va nèixer per reparar les teula-
des de l’església que, efectivament, ja 
es van acabar fa molt de temps, i que 
el rellotge del campanar també es va 
reparar, sempre hi ha millores a fer 
a la parròquia, com per exemple, la 
il•luminació del campanar.

Tot seguit, el Mossèn va presentar el 
grup que havia d’amenitzar la resta de 
vetllada, Prepe’s Band, de Monistrol, de 
l’altra cantó de la muntanya, amb el seu 
mànager i acordionista, el Prepe, a qui 
va definir com a entranyable amistat i 
va lloar-lo com a professional i persona.

Prepe’s Band, equipats de guitarres, 
baix, bateria, saxo i acordió, van oferir 
versions de cançons de pop rock nacio-
nals i estrangeres, amb molt bon humor 
i deixant-se la suor a dalt de l’escenari!

L’edició d’enguany del Sopar de les 
Teulades va ser, tot i els entrebancs 
meteorològics, una vetllada que, man-
tenint la tradició, va afegir tocs de mo-
dernitat.
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Notícies

El Casinet va albergar, a mitjans de juny, i durant un cap de setmana, l’exposició dels treballs 
realitzats enguany als cursos d’adults: treballs manuals, dibuix, pintura, entre altres. 

Dissabte tarda es va inaugu-
rar l’exposició. L’alcalde, 
Miquel Solà, i els regidors 
Mar Andreu i Jordi Riera 

van visitar-la i van conversar amb les 
persones que mostraven les seves cre-
acions. Jordi Riera va ser l’encarregat 
de lliurar els diplomes als participants 
dels cursos, en reconeixement de la 
feina feta.

Diumenge, dia de mercat, el Casinet va 
rebre visites de gent que anava admi-
rant els treballs manuals, les diferents 

D8N8, Festival d’Estiu ple de ball

Treballs manuals i coneixement

L’Associació Esportiva Aeròbic-Ball D8N8 va oferir a mitjans de juny el seu Festival 
d’Estiu en el Teatre La Passió d’Esparreguera davant d’unes 700 persones. 

Uns 125 ballarins i balla-
rines, infants, joves i adults 
d’entre 3 i 60 anys van pre-
sentar els diferents estils 

de ball que havien estat assajant, am-
bientats amb música de cantants com 
la Rosalia i van interpretar personat-
ges com astronautes, boy scouts, amb 

vestuari i escenografia especialment 
dissenyats per a l’ocasió...

 Tots i totes les alumnes i el nombrós 
públic s’ho van passar d’allò més bé.

tècniques tèxtils, les pintures...

Cridaven l’atenció uns vaixells amb les 
veles teixides amb puntes, posats so-
bre una taula, il•luminats amb petits 
leds i la decoració del far que guia la 
gran flota de vaixells.

El Casinet es va convertir en una mos-
tra de les diferents disciplines que tot-
hom pot aprendre sense moure’s del 
poble.
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Notícies

A questa cronoescalada té 
com a entorn la munta-
nya de Montserrat, exac-
tament des del creuament 

de la C-555 amb la B-112 fins a arri-
bar a les Coves de Montserrat.

La sortida era individual per trams 
d’un minut, respectant el número 
de dorsal i atenent a les instruccions 
dels cronometradors que donaven la 
sortida per l’acr de detecció del xip.

Es va fer una concentració prèvia 
en el Passeig de Les Llongànies, des 
d’on tothom va anar fins a la sortida 
per ordre de dorsal. Aquest recor-
regut era neutre, ja que la prova no 
començava fins a arribar a l’arc de 
sortida i rebre la indicació d’inici de 
la prova.

E l diumenge 8 de setembre a les 8 
hores tindrà lloc la segona edició 
de l’Entreterres, del Club Ciclista 
Collbató, amb dues opcions de re-

corregut: 61 km i desnivell de 1.700 metres, 
i 34 km i desnivell de 900 metres. També hi 
haurà categoria fat-bike. 

L’Entreterres és una cursa organitzada pel 
Club Ciclista Collbató que travessa les co-
marques del Baix Llobregat i de l’Anoia. La 
sortida i arribada serà a Collbató però en di-
ferents ubicacions, es disposarà de pàrquing 
gratuït i a l’arribada hi haurà servei de dut-
xes i neteja de bicicletes. El recorregut pas-
sarà per senders i pistes de la Serra de Can 
Perelloch, Serra de Can Dolcet, Hostalets de 
Pierola, Roques Blanques, el Bruc, entre al-
tres, gaudint de l’entorn de la muntanya de 
Montserrat. 

El traçat de 61 km és per ciclistes de nivell 
mitjà-alt, i el de 34 km, per a ciclistes de ni-
vell mitjà. La inscripció té un preu de 25 eu-
ros i la pots fer a l’enllaç

http://www.7sports.es/entreterres.

 Es van lliurar premi per a les cate-
gories, Elite, Master30, Master40 i 
Master50 per a corredors masculins 
i femenins. I a l’arribada es va oferir 
entrepà i beguda per a cada partici-
pant, entre altres detalls.

Cronoescalada cicloturista Les Coves
El Club Ciclista Collbató, organitzador de l’Entreterres, va presentar l’1 de juny la primera 
cronoescalada cicloturista a les Coves de Montserrat, una prova única a la comarca del 
Baix Llobregat i dels voltants.

Inscriu-te a l’Entreterres del Club Ciclista Collbató, 
el 8 de setembre!
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Brillantina i molt de ritme al Festival 
de Fi de Curs de Balla Collbató

Més que un club, més que una conferència

L’associació Balla Collbató va omplir amb 60 participants el Casinet, que també es 
trobava ple dels familiars, amics i públic que volien veure’ls actuant i mostrant l’esforç 
que han fet en preparar les coreografies i mantenir el ritme. 

Al Casal de Cultura, va tenir lloc la Conferència ‘Més que un Club. Els orígens del FC Barcelona’, 
davant d’una sala plena de gent interessada per conèixer més a fons el club i també d’altres 
no afeccionats al futbol, però amb ganes d’aprendre sobre la influència del context històric i 
social en el F.C. Barcelona. L’acte estava organitzat per la Penya Blaugrana de Collbató. 

Sempre amb un somriure, o 
amb posat seriós a causa de la 
concentració, tots els partici-
pants, nens, joves adolescents, 

adults i més grans, van executar el zum-
badance, el ball en línia, les sevillanes o 
la salsa, entre altes, amb entusiasme.

E ls ponents van ser Salva 
Torres, matemàtic i vice-
president de la Confede-
ració Mundial de Penyes 

Barcelonistes, i Frederic Porta, pe-
riodista i escriptor. L’Oxana Vayevo-
da es va encarregar de la realització i 
presentació.

Torres i Porta van fer un amè repàs 
dels primers 37 anys de la història del 
club en una verdadera lliçó d’història, 
plena d’anècdotes i de curiositats, des 
de saber per què els afeccionats del 
Barça es diuen “culers”, mostrant la 
foto de les esquenes dels tafaners. As-
seguts als murs que rodejaven el ter-
reny de joc, els vianants veient totes 
les parts baixes d’aquests espectadors 

L’associació va presentar una novetat 
en els programes de les seves classes: 
una peça d’un musical. Així, es va re-
presentar unes escenes de la famosa 
pel•lícula “Grease” que va fer inobli-
dables John Travolta i Olivia New-
ton-John i una pila d’actors secundaris 
que eren la colla de cada un d’ells. Al 
Casinet també va haver-hi un Danny 
Zuko i una Sandy Olsson, i la Rizzo i el 
Sony, i la resta de personatges.

accidentals. També es va recordar 
a Josep Suñol, president del Club 
des del 27 de juliol de 1935 fins al 6 
d’agost de 1936, data en la qual va ser 
detingut per tropes franquistes junta-
ment amb el periodista de La Rambla, 
Ventura Virgili, el xòfer i un tinent 
republicà. Tots quatre foren afuse-
llats sense judici previ.

La conferència finalitzà amb la in-
tervenció de Xavier Gamper, nét 
del fundador del Barça, el suís Hans 
Gamper, que, explicant anècdotes 
desconegudes del seu avi, va finalit-
zar la xerrada i deixar als assistents 
amb ganes de saber més i d’expandir 
tot el que havien après en una curta 
estona.

Els ballarins, caracteritzats i maqui-
llats, van executar amb entusiasme i 
coordinació, tant la part actoral com el 
ball i cant, ajudats per uns elements de-
coratius que van arrencar força aplau-
diments dels assistents, en veure un 
cotxe destrellatat convertit en un vis-
tós esportiu. De mentida, sí, però què 
faríem sense la màgia de l’espectacle, 
que tot ho fa possible?
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El 7 de juny es va fer la cloenda del projecte CuEmE d’aquest curs. Amb aquesta 
iniciativa, els grups d’alumnes de les escoles de Collbató s’organitzen per formalitzar 
cooperatives de treball, que registren a l’Ajuntament. Després, passen per les fases 
de desenvolupar una idea, producte, pla de màrqueting i, finalment, vendre els 
productes que han creat al mercat.

Un nombrós grup de joves va participar en l’Escape Room sobre canvi climàtic que 
va tenir lloc en el Casal de Cultura el mes de juny. Dos grups de participants van 
poder fer la recerca de les pistes que donessin la clau i la paraula del joc, amb la 
finalitat de comprendre l’afectació del canvi climàtic en el nivell del mar.

Notícies

 L’èxit dels petits grans emprenedors

Entendre la gravetat del canvi climàtic

T ots els grups van destacar 
la importància del treball 
en equip, de com havien 
anat desenvolupant les se-

ves idees i treballant amb esforç per 
un objectiu comú. Es van projectar els 
vídeos dels treballs de cada grup i final-
ment es van donar els diplomes a cada 
un dels participants, encoratjant-los a 
mantenir l’entusiasme que han demos-
trat, doncs són els futurs professionals 
i empresaris. I agraint als mestres el 
seu esforç, també, d’assessorament i 
acompanyament als estudiants-em-
prenedors.

Finalitzada la cloenda, alumnes, pares, 
amics, personal tècnic... Tots van po-
der gaudir d’un berenar ben merescut!

E n finalitzar l’activitat, la Ma-
ria Serra, jove portaveu de 
16 anys del moviment ju-
venil Fridays for future, va 

oferir una xerrada a la qual també van 
assistir alguns adults interessats en la 
matèria.

La Maria, amb explicacions planeres, 
va fer participar activament al públic, 
en un ambient distès i inclús amb algu-
na broma i rialles degudes a respostes 
d’alguns joves participants.

Es va parlar de l’emergència climàtica 
i de la real necessitat d’actuar per a sal-
vaguardar el futur de l’espècie huma-
na. I es van comentar les més senzilles 
i immediates solucions a l’abast de la 
mà, com, per exemple, reduir el con-
sum de carn, a causa de tota la despesa 
que suposa produir un quilo de carn 
per a consum humà i com es podrien 
reassignar d’acord amb necessitats, els 
mitjans per a aquesta producció càrnia. 

També va parlar de les conseqüències 
de què els pols es desfacin, l’augment 
de la temperatura, la desaparició de 
moltes espècies animals i de com, tam-
bé l’espècie humana estaria abocada a 
aquest final.

Els joves es van mostrar interessats i 
preocupats pel seu present i, si no es fa 
res, imminent futur.
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El dilluns 10 de juny van començar les obres de protecció contra despreniments 
de la zona d’accés a les Coves de Montserrat. Per aquest motiu, estan tallats els 
accessos a les Coves (Salnitre i Freda), les rutes GR 5, GR 172 i el camí de les 
Feixades, de dilluns a divendres fins a principis d’agost”.

Notícies

E ls treballs s’aturen durant les 
visites reservades a les coves 
i s’obre puntualment el pas 
perquè els visitants hi pu-

guin accedir amb seguretat.

La Guàrdia Municipal de Collbató ja 
ha senyalitzat els accessos des del po-
ble, mentre que el Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat s’ha ocupat de la 
senyalització dels accessos des del Mo-
nestir.

Aquestes obres se centren en el tram 
superior d’accés a la cova, on se situen 
les escales que efectuen tot un seguit 
de revolts en la mateixa secció ver-
tical. Les actuacions que ens duran a 
terme són la instal•lació d’una panta-
lla dinàmica contra despreniments de 
roques dels vessants, situada sobre el 

Millora de la seguretat a l’accés a les Coves de 

Collbató

camí d’accés, per interceptar i aturar 
els blocs en moviment, i l’estabilització 
puntual del vessant, enfocada a contro-

lar els despreniments de blocs en situ-
acions inestables, que per la seva mida 
no podrien ser aturats per les barreres.
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Notícies

I niciant amb obres de Haydn, 
el repertori més clàssic, el 
Matthias Weinmann va ex-
plicar que era una obra pen-

sada per un instrument que es deia 
baríton i ells tocarien amb arran-
jament al violoncel. El baríton era 
un instrument musical semblant 
a la viola de gamba, que sobretot 
es va emprar des de final del segle 
XVII fins al principi del segle XIX.

 Després va ser el moment d’entrar 
en la música inspirada en Shostako-
vic, com també va anar explicant en 
Matthias. El Lament i Divertiment, 
obra de 2009, va fer les delícies dels 
paladars més avantguardistes.

L a pantalla gegant que presi-
dia la plaça de l’Era, amb el 
macís de Montserrat com a 
imponent teló de fons, va 

retransmetre el programa realitzat pel 
Canal 33. Abans que comencés l’emi-
sió, la regidora de Cultura, Mar An-
dreu, va donar la benvinguda als assis-
tents i els va convidar a gaudir d’una 
vetllada de cultura en l’entorn privile-
giat de Collbató. La calor extrema que 
havia protagonitzat el dia va donar 
una mica de treva i es va poder gaudir 
de l’obra amb una temperatura adient.

Un fabulós i inusual repertori per un concert exitós, on Lidjia Cvitkovac, Guillaume 
Terrail i Matthias Weinmann, conformant un trio de violoncel•listes, van delectar al 
públic amb la seva destresa. 

L’activitat Liceu a la Fresca, que apropa l’òpera del Gran Teatre del Liceu al territori, 
va tenir el 28 de juny una edició molt reeixida, amb una nombrosa assistència que 
va seguir el drama musicat per Giacomo Puccini.

Agosarat programa i grans músics plens de complicitat

Tosca, a Collbató

 Seguit, l’animosa La parada 
de guàrdia dels follets, amb les 
notes musicals desfilant com 
soldats, de Noack.

 I per acabar, una suite con-
formada per uns quants temes 
de Gershwin, els ritmes dels 
quals, si no van ser taral•le-
jats pels assistents, sí acom-
panyats amb moviments de 
caps i peus!

 Un programa variat i atrevit 
que va fer les delícies del pú-
blic, a qui els entregats mú-
sics van correspondre amb 
tres bisos.

En el descans de la representació, la 
regidoria de Cultura va oferir cava 
als assistents per fer encara més pla-
ent la vetllada, que va finalitzar pas-
sada la mitjanit, i que va omplir el 

centre del poble de les dramàtiques 
orquestracions del creador italià, 
en una obra que conté algunes de 
les àries més belles de la història de 
l’òpera.
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Notícies

A l voltant de les vuit del 
vespre va començar el 
correfoc de la Colla In-
fantil, degudament di-

rigida pels grans diables i amb les 
famílies i amics del poble gaudint 
de l’estrena i posada en escena. La 
Colla Infantil Salnitrats van demos-
trar valentia i moltíssimes ganes de 
ballar el foc que feien ploure. Com 
no podia faltar, un petit Marmotot 
acompanyava per a dirigir els seus 
diables i conquerir amb foc els car-
rers de Collbató. La Colla Infantil va 
demostrar, a la presentació, la seva 
energia i empenta.

La colla de diables Salnitrats va organitzar la Tabalada 2019 i la presentació de la 
Colla Infantil Salnitrats al Racó d’en Ponis.

Petits d’edat, però grans diables

Més tard, ja de nit, el correfoc adult 
va tenir lloc, de la mà dels Salnitrats 
i dels Diables d’Abrera. Es va fer 
un petit recorregut per la zona de 
la plaça de l’Església, carrer Colon 
i acabant a la Rambla Mansuet da-
vant del Casal de Cultura. El gran 
Marmotot guiant als seus diables, 
seguits pels Diables d’Abrera que 

feien honor al seu nom, Bram de 
Foc! En arribar a rotonda davant 
del Casal, ambdues colles van fer les 
darreres ballades i acabar de cremar 
l’arsenal que duien.

La jornada va ser una benvinguda als 
petits diables i un tastet de correfoc 
per a properes nits de celebració!

El dissabte 15 de juny, Amazing Gospel va oferir un concert en benefici de l’ONG 
Collbató per a la Solidaritat, a les Coves de Montserrat.

Gospel a les Coves de Montserrat

A mazing Gospel és un cor 
de música gòspel, dirigit 
pel director Manel Gar-
cia. Amb seu a la vila 

d’Esparreguera, té cantaires de dife-
rents poblacions del Baix Llobregat, 

l’Anoia, l’Alt Penedès i el Vallès Oc-
cidental. Va iniciar la seva activitat 
l’octubre de 2011 amb uns 50 cantaires 
i, des de llavors estan en constant en 
creixement, arribant als 85 cantaires.

La vetllada de gòspel solidari en un en-
torn incomparable va elevar l’esperit 
dels assistents, que van omplir les dues 
actuacions a la cova!



Notícies

La Portals, creixent en participants i en solidaritat
La celebració de les curses de La Portals Solidària i La Portals Clàssica, un altre éxit 
de participació i implicació.
Dissabte 6 d’abril va tenir lloc la Portals Solidària, amb públic eminentment familiar 
i grups d’amics, a més d’esportistes afeccionats i també professionals.

La recaptació de la jornada 
solidària va ser per l’associ-
ació Asdent, creada a partir 
del diagnòstic de la malaltia 

de Dent a un nen, el Nacho, els pares 
del qual varen fundar l’associació per 
a recaptar fons per investigar aquesta 
malaltia minoritària. Amb l’’interro-
gant de la pluja planant sobre el cel, 
igual que els núvols i les restes de la 
pluja de la nit, res no va poder amb les 
ganes de pedalar de tot el grup!

L’acte va començar amb l’entrega del 
xec amb la recaptació solidària i do-
nant la benvinguda i salutació a la 
Sandra Santanyes, que va ser l’espor-
tista homenatjada en aquesta edició 
de La Portals. Tot seguit, la Sandra, 
juntament amb Jordi Riera, regidor 
d’esports, que també participava en 
la marxa Solidària, van tallar la cinta 
i van començar tots a pedalar passeig 
Mansuet amunt. Entre els participants 
es van poder veure rostres consagrats i 
coneguts, el Marino Lejarreta, l’Ismael 
Lejarreta o l’Israel Núñez entre altres.

El dia següent, 7 d’abril, l’alcalde de 
Collbató, Miquel Solà, amb l’home-
natjada, la Sandra Santanyes, van 
tallar la cinta a les 8.30 del matí, per 
donar la sortida a ambdues curses, la 
Half, més curta, i la Clàssica. 

A mig matí alguns participants de la 
Half van anar arribant elogiant la pro-
posta d’aquesta cursa més petita, ja 
que els permetia participar a mida del 
seu nivell esportiu, gaudint de l’entorn 
meravellós del Montserratí. Aquest va 
ser també el comentari que va fer Eva 
Giménez, presidenta de l’Associació 
Asdent i mare del Nacho, quan va ser 
entrevistada per l’organització.

La recollida dels entrepans i la beguda 
que esperava als esportistes a l’arriba-
da va generar una llarga cua, perquè el 
nivell dels participants va ser alt i van 
finalitzar la cursa molts i molt abans 

del previst, la qual cosa va causar al-
gun petit retard però va demostrar 
que l’esport, la implicació i La Portals 
creix cada any amb ells.

Per acabar l’acte, es van entregar ob-
sequis propis de La Portals, als espor-
tistes consagrats que van participar 
en aquesta edició, com els germans 
Lejarreta, l’Israel Muñoz, entre molts 
més, sempre desbordant amabilitat i 
implicació. I entre ells, la Sandra San-
tanyes, que era la persona d’homenat-
jada aquest 2019.

També es va fer entrega, per part de 
l’oficina de La Caixa d’Esparreguera, 
del xec de l’Obra Social de La Caixa 
per a la fundació Asdent i del xec per a 
La Taca, organitzadors de La Portals, 
pel desenvolupament d’aquesta tasca 
socioesportiva.

En acabar, les autoritats han fet entre-
ga d’un obsequi a la Sandra Santanyes. 
Després, els assistents van poder fer-
se infinitat de fotos amb els seus admi-
rats ciclistes, un emotiu record que els 
va encoratjar per a seguir gaudint de 
la pedalada i per preparar-se per a La 
Portals de l’any vinent!
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Notícies

L a cursa de l’Alba és una cursa amb un 
desnivell acumulat de 2.200 metres 
que cobreix una distància de 24 km, 
amb sortida i arribada a Collbató 

(360 metres). El punt més alt del recorregut és 
el Pic de Sant Jeroni (1.236 metres) i té un des-
nivell positiu de 1.100 metres. D’altra banda, 
també es va celebrar la 6a Marató de Montser-
rat, que és una cursa amb un desnivell acumu-
lat de més de 5.000 metres i una distància de 
42,195 km, amb sortida i arribada a Collbató, 
i es desenvolupa íntegrament pel Parc Natural 
del Montserrat. El punt més alt del recorregut és 
el Pic de Sant Jeroni (1.236 m) i te un desnivell 
positiu de 2.550 m. 

En ambdues opcions, els primers quatre quilò-
metres de cursa van transcórrer pel nucli histò-
ric de Collbató, per entrar en un tram de carrete-
ra i escales. A partir d’aquest moment s’endinsà 
per un sender al Parc Natural de Montserrat, 
per on va transcórrer durant la major part del 
recorregut, on, a més de fer un esport intens, 
els participants van poder  gaudir d’immillora-
bles vistes de les diferents formacions rocoses 
d’aquest massís.

El 12 de maig va tenir lloc la 32a edició de la Cursa de l’Alba i la 6a Marató de Montserrat, dues 
oportunitats de fer esport gaudint de l’entorn privilegiat de Collbató. La cursa la van guanyar 
l’Andreu Simon i la Marta Molist; la Marató, Samuel Dávila i Teresa Moyano.

32a edició de la Cursa de l’Alba i 6a Marató de Montserrat

Només entrar al Casinet els 
actors trencaven la quarta 
paret i s’adreçaven a la gent 
recordant-los si havien tan-

cat l’aigua, no sigui cas que, en tornar, tro-
bessin una sorpresa, o els demanaven si en 
acabar necessitarien un taxi, o els donaven 
hora per anar al metge... per a l’any 2020!

Així, amb aquest esperit, va anar situant-se 
el públic i va poder veure la representació 
de situacions còmiques, de les converses i 
interactuacions d’uns personatges que es 
troben encallats a la sala d’espera d’un met-
ge que, gairebé com si fos Godot, no acaba 
mai d’arribar a atendre als seus pacients.

l’associació teatral La Forja va representar All-T@rats, una divertida comèdia per 
passar una estona entretinguda i que, després de les bromes, aportava una reflexió 
final sobre la necessitat de pensar en els altres.

All-T@rats, comèdia amb missatge de l’associació teatral La Forja

L’obra va oferir no només riures, sinó 
la reflexió final sobre la generositat de 
pensar en els altres i no només en un 
mateix.

All-T@rats, una comèdia amb sorpresa 
final que l’Agrupació Teatral La Forja va 
presentar, a Collbató.
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LA INTERSINDICAL-CONFEDERACIÓ 
SINDICAL CATALANA ES PRESENTA A 
COLLBATÓ
L’acte, celebrat a mitjans de juny a la Sala d’Actes 
del Casal de Cultura, va comptar amb la partici-
pació d’Antonio Baños (periodista), Sergi Perelló 
(Intersindical-CSC) i Josep Antolí (ANC). A la 
presentació es va explicar que per a la Intersin-
dical-CSC és un punt bàsic què es reconeguin els 
Països Catalans, de ple dret, per poder assolir con-
venis, lleis i la millora de les condicions laborals i 
socials. 

DOS EQUIPS DEL CLUB 
ESPORTIU COLLBATÓ, PREMIATS 
A LA NIT DELS CAMPIONS
Els equips Sènior i Juvenil del Club Esportiu Coll-
bató van rebre els seus guardons a La Nit dels 
Campions del Baix Llobregat per haver estat cam-
pions de les seves respectives lligues. L’acte, orga-
nitzat per la Federació Catalana de Futbol, va tenir 
lloc dimecres passat a La Passió d’Esparreguera.  El 
primer equip del club, per guanyar la lliga de Ter-
cera Divisió Catalana de futbol sala, i el juvenil, 
per ser el guanyador de la lliga juvenil de 2a divi-
sió de futbol sala. Amb aquests reconeixements, el 
Club Esportiu Collbató evidencia la bona evolució 
dels seus equips durant la temporada passada.

ELS JARDINS DE CAN ROGENT VAN 
ACOLLIR LA XXIII TROBADA DE 
PUNTAIRES
La XXIII trobada de puntaires va aplegar puntaires 
d’agrupacions vingudes d’altres municipis que et pre-
sentaran les possibilitats d’aquesta antiga tècnica tèxtil 
que sembla que va néixer a Venècia al segle XVI. A més 
de veure les diverses creacions realitzades amb aques-
ta tècnica, els assistents van poder observar en directe 
com es fan.

FAURÉ, EN PLENITUD

L’Aula de Cant Clàssic Cante Diem, l’Orquestra de 
Cambra de l’Escola Municipal de Música d’Esparre-
guera, sota la direcció de l’Alicia Prieto, van oferir una 
gran tarda musical. 
Tant els músics, el grup coral, així com els solistes, 
Alba Comellas i Cèsar Puente, que van participar en 
la representació del programa d’ahir, el Rèquiem i la 
Cantique de Jean Racin, de Fauré, van interpretar amb 
entusiasme i concentració.

Breus
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Grups Polítics

DES DE L’ALTRA BANDA
Volem agrair a totes les persones que ens van votar i ens van 
fer confiança en les darreres eleccions municipals; ens sentim ho-
norades de ser regidores de l’ajuntament de Collbató, i seguirem 
treballant  pel progrés de Collbató, pel seu futur i per de la seva 
gent. Aquesta serà una legislatura complexa, amb molts reptes i 
fites per assolir. Aquest inici de legislatura no ha estat un inici 
de ma estesa, ni tampoc de generositat, doncs la majoria abso-
luta els dona la capacitat de decidir i de desaprofitar els recursos 
i l’expertesa. Des de la nostra posició els demanarem resultats i 
molta transparència. Espero que no retrocedim ni un pas respecte 
a la feina de la legislatura anterior. Tenir majoria al govern no 
els fa creditors de la veritat absoluta, ni tampoc d’un manament 
on només vostès decideixen, o treballar segons el caprici d’uns 
quants. El poble importa i la seva gent encara més. Els proposo 
que acabem tot allò que ja hauria d’haver-se tancat a la legislatura 
anterior. Esperem veure un codi de bon govern, més sessions de 
ple, més comissions informatives, més rendiments de comptes, 
més polítiques socials, més cultura, un nou model econòmic, més 
compliment de la legislació vigent, més avaluació de la gestió, 
més agilitat, pressupostos participatius, més solidaritat i sobretot 
més humilitat. A vostès els correspon governar i a nosaltres el 
control del seu govern, que no dubtin ho farem de manera rigo-
rosa i constant. Per governar bé, cal transformar un  poble, i no 
gestionar només un ajuntament. Nosaltres hi serem per avançar, 
per treballar, per transformar, per escoltar, per proposar, hi se-
rem pel nostre país i per les nostres llibertats.

CONSIGAMOS UN COLLBATÓ UNIDO
Ante todo, agradecer a los 199 valientes que nos votaron en las últi-
mas elecciones municipales, depositando su confianza en este equipo 
que va a pelear para conseguir el bienestar de todos los vecinos de 
Collbató, y que nos van a permitir, aunque desde la oposición, cono-
cer los entresijos que hasta ahora eran muy difíciles, sino imposibles, 
de poder averiguar.

Nuestro programa recogía una sería de objetivos cuya finalidad eran 
mejorar las condiciones de todos los vecinos de Collbató, y seguire-
mos luchando para conseguirlos.

Haremos una oposición legal y por lo tanto limpia, y somos consci-
entes de que la tarea será ardua pero no nos detendrán porque sabe-
mos que tendremos el apoyo de todos aquellos que quieren mejorar 
Collbató sin usar artimañas ni sistemas torticeros.

De momento ya nos hemos encontrado, en el pleno del Cartapacio, 
con la primera cacicada de la mayoría en el gobierno. El alcalde se ha 
incrementado el salario un 33 % mientras seguimos con un gran pro-
blema de seguridad y con un cuerpo de vigilantes Municipales con 
sueldos mínimos y plantilla excesivamente justa que, en ocasiones, 
provoca que no exista ningún vigilante por la noche. Esto por no 
hablar del resto de los funcionarios gracias a los cuales la maquinaria 
municipal sigue funcionando a pesar de sus condiciones laborales. 

Todos sabemos que Ciudadanos va creciendo, poco a poco, pero sin 
techo, y esto nos permitirá ir consiguiendo nuevos objetivos y nue-
vos votantes. Mantendremos nuestros principios de honradez, ganas 
de trabajo y, ante todo, respetando las Leyes y la Constitución.

GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA
Els resultats del passat 26 de maig van donar un resultat his-
tòric a la nostra candidatura, la suma d’ERC, el GIC i persones 
independents que vàrem sumar per presentar-nos amb una co-
alició amb l’objectiu de guanyar les eleccions municipals. Les 
eleccions les vam guanyar amb majoria absoluta a l’obtenir 6 
regidors, una victòria republicana que no succeïa des de la Se-
gona República.
Va ser possible gràcies a les 1.018 persones, el 46’13% dels vots, 
que van confiar en el nostre projecte. Des d’aquí aprofitem per 
agraïr aquest suport rebut, ens sentim responsables i treballa-
rem incansablement en l’encàrrec que ens heu donat per gover-
nar Collbató.
També ha estat possible gràcies a tot l’equip de dones i homes 
que van treballar per construir aquesta coalició, i que van apor-
tar les seves idees i les seves reflexions per aconseguir un pro-
grama i un projecte polític guanyador. Un projecte que es resu-
meix amb l’eslògan de campanya “Sumant pel poble que vols”.
Els resultats obtinguts per ERC-GIC-AM han permés la confi-
guració d’un govern d’homes i dones que combinen experiència 
de govern amb l’aire fresc que aporten les noves incorporaci-
ons. En Miquel Solà, en Josep Estradé, la Mar Andreu, en Jordi 
Riera, la Lourdes Vilalta i la Cristina Fernández són els nostres 
representants al consistori però, com ens recorden, sovint ells 
representen i governen per a tot el poble, els qui ens han votat 
i els que no. 
Aquest és un govern d’esquerres, independentista, feminista i 
ecologista. Un govern que cotinuarà la feina feta amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida de tots els collbatonins i collba-
tonines.

RETROBADA, NOVES OPORTUNITATS I INQUIETUDS DEL 
NOU GOVERN
Aquest és el tercer Collbató Informa de l’any, sabem que hi ha hagut 
eleccions i que distorsionen el dia a dia dels polítics del poble, com és 
normal. No és gaire comprensible però que el mitjà de comunicació 
que l’Ajuntament posa a disposició de tots, aturi la seva publicació 
mensual. Esperem que això no sigui un reflex de la resta del fun-
cionament de l’ajuntament i aquest romangui aturat sense resoldre 
temes importants pels veïns.

Donem les gràcies als 507 votants que ens van fer confiança i que ens 
convertiren en segona força més votada al nostre poble. La nostra 
renovació pensem que ha estat refrendada positivament i continuem 
sumant persones al projecte Socialista. Des de l’oposició ja estem vet-
llant perquè els problemes de les veïnes i veïns es resolguin.

La Gemma, cap de llista nostra, té tota la disposició a millorar el 
poble i a més, gràcies als bons resultats que el PSC va obtenir a la 
nostra comarca, ha estat nomenada consellera de turisme al Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. Ella ajudarà a potenciar el turisme a la 
comarca i de ben segur també a Collbató amb compatibilitat amb les 
veïnes i veïns i l’entorn.

Ús expressem algunes inquietuds que ens genera el govern d’ERC. 
Una d’elles és la manca de publicació d’aquesta revista. Ens preocupa 
la negativa de l’alcalde a reobrir l’oficina de turisme. No ens agrada 
la forma amb la qual l’alcalde s’ha augmentat el sou en més del 30%. 
La recollida d’escombraries continua amb problemes, la neteja del 
poble és insuficient i altres que no ens hi caben per manca d’espai i 
publicacions.

Bon estiu i bones vacances a tothom.
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Celebrant plegats l’esport a Collbató

E l presentador de l’acte, Ivan Pedro 
Albiol, va iniciar l’acte saludant els 
assistents i donant pas a l’actuació 
del grup de Zumbadance de Balla 

Collbató. Després de les coreografies de les 
joves ballarines, l’alcalde, Miquel Solà, i el 
regidor d’Esports, Jordi Riera, van inaugurar 
oficialment la vetllada agraint la participació 
de les entitats esportives, destacant la impli-
cació de la població de Collbató amb l’esport i 
el paper de persones com el Martí Gil i el Sal-
va Valls en el foment de la pràctica esportiva.

A continuació, un representant de cada enti-
tat va lliurar el premi a la persona de la seva 
organització que van triar.

Dissabte 29 de juny va tenir lloc la 28a edició de la Nit de l’Esport, una celebració de la pràctica esportiva 
a Collbató. El premi especial per a l’esportista de l’any va ser per Santi del Valle i les entitats esportives van 
lliurar els seus respectius guardons a la persona de cada entitat a qui van voler destacar.

Esport

Miquel Solà i Jordi Riera van lliurar el 
guardó Esporbató a l’esportista de l’anya 
Santi del Valle, campió de Catalunya de 
canicross.

Un cop lliurats els reconeixements, 
tots els participants van poder compar-
tir un refrigeri mentre intercanviaven 
converses i experiències.

Les persones guardonades van ser les següents:
•  Jeanette Castells, del Casal d’Avis

•  Toni Tejedor, de 4000 Peus Associació Excursionista de Collbató

• Ariadna Martínez, de l’Associació Esportiva Aeròbic-Ball D8N8

• Adri Prieto, del Club Centre d’Esports Collbató

• Enric Gotsens, del Club de Tennis Taula Collbató

• Juan Ramírez, de l’Associació DO-KAI Collbató

• Julia Jaraba, de la Penya Blaugrana de Collbató

• El grup de categoria sub 17, del Club Atletime Collbató

• Marina Pérez, de Balla Collbató

• Armando Zaragoza, del Club Ciclista Collbató

• Roger Lombera, de La Taca

• Toni Bueno, d’Slam Padel


