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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
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 DILLUNS
FESTA MAJOR DE COLLBATÓ

Més informació a l’interior de la revista.

17 DIMARTS
TALLER DE MÀGIA

Espai de joc i experimentació on els participants 
seran investigadors de primera mà, descobrint la 
ciència realitzant experiments.
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

19 DIJOUS
CURS DESFIBRIL·LADOR AUTOMÀTIC 

EXTERN

Amb motiu de les activitats pel dia mundial 
contra l’Alzheimer.
Hora: 10 hores
Lloc: Casal de Cultura

CLUB DE LECTURA AMB CARE SANTOS

Trobada amb l’escriptora i premi Nadal 2017.
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

20 DIVENDRES
DIVENDRES DE FOTO

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

SETEMBRE
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

EXPOSICIÓ: 
25 ANYS FENT CASTELLS

DEL 6 al 20 de SETEMBRE

Lloc: Casal de Cultura



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

Jordi Riera

Regidor d’Esports, 
Joventut i 

Gent Gran

(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 tinenta 
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)

Finalitzen els treballs de protecció dels 

accessos a les Coves de Montserrat

Han finalitzat els treballs de pro·
tecció dels accessos a les Coves de 
Montserrat que es van iniciar el 10 
de juny i que tallaven els accessos 

a les Coves (Salnitre i Freda), les rutes GR 5, 
GR 172 i el camí de les Feixades, de dilluns a 
divendres.

Aquestes obres s’han centrat en el tram supe·
rior d’accés a la cova, on se situen les escales 
que efectuen tot un seguit de revolts en la ma·
teixa secció vertical. Les actuacions que s’han 
dut a terme són la instal•lació d’una pantalla 
dinàmica contra despreniments de roques dels 
vessants, situada sobre el camí d’accés, per 
interceptar i aturar els blocs en moviment, i 
l’estabilització puntual del vessant, enfocada 
a controlar els despreniments de blocs en si·
tuacions inestables, que per la seva mida no 
podrien ser aturats per les barreres. El cost 
d’aquestes actuacions ha estat assumit pel Pa·
tronat de la Muntanya de Montserrat. Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
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DIVENDRES, 13 DE SETEMBRE: PREGÓ, TEATRE I MÚSICA

Entre els actes més destacats hi 
ha el pregó, que farà l’actor i 
imitador Pep Plaza, i les actu·
acions de la Fundación Tony 

Manero, i les bandes Biruji i Quico 
el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries; 
el teatre de Fel Faixedas i les arts de 
carrer de Circ Vermut. Pots consultar 
el programa complet de la festa en el 
programa de mà. 

Collbató també fa una aposta decidida 
per oferir una festa que no deixi espai 
a les violències masclistes. Hi haurà 
un Punt Lila per orientar, informar 

i ajudar a actuar contra les violències 
envers les dones i les persones del col·
lectiu LGTBI.

Pel que fa al programa, Pep Plaza obri·
rà les festes d’enguany amb el pregó, 
mostrarà les seves capacitats d’imita·
ció de personatges com el rei emèrit, 
Mariano Rajoy o Tomeu Penya. Plaza 
és molt conegut per les seves imita·
cions en el programa Versió RAC1, 
dirigit per Toni Clapés, i les seves in·
tervencions en TV3. També ha realit·
zat actuacions en solitari i ofereix un 
show al Club Capitol. 

A la Festa Major de Collbató hi haurà 
propostes per a tots els gustos: arts al 
carrer, festa jove, pedalada popular, 
festa de la convivència o la festa amb les 
entitats amb la presència de gegants, di·
ables i castellers. La proposta que uneix 
teatre i música de la mà de Fel Faixe·
das, amb el seu espectacle Bona nit ben 
parits! I els malabars de Circ Vermut 
seran propostes destacades d’enguany. 

La Festa Major torna a apostar per la 
descentralització de les propostes, amb 
activitats que tindran lloc al barri de 
Les Illes i a Can Dalmases.

Les festes començaran a les 20 
hores, a la plaça de l’Era, amb 
el pregó inaugural, de l’actor i 

imitador Pep Plaza, que farà riure amb 
les seves interpretacions de personat·
ges com Juan Carlos I, 
Mariano Rajoy, en·
tre molts altres. 

A les 22 hores, al Casinet, Fel Faixe·
das oferirà l’espectacle “Bona nit, ben 
parits!”, una actuació divertida, entra·
nyable i gamberra, que uneix paraula i 
música. Amb l’entrada, gratuïta, es de·
manarà un donatiu solidari d’1 euro, a 
favor de l’ONG Collbató Dóna la Mà.

A continuació, la Pista Martí Gil serà 
l’escenari de la festa, amb l’actuació 
d’Oscar DJ, a les 23.59 hores; i de la Ban·
da Biruji, a les 2 hores, que oferirà el seu 
repertori ple de ritme i emocions, amb 
temes de Bob Marley, Obrint Pas, Dr. 
Calypso, Madness o Manu Chao. 

Collbató, de festa major!

4 |Collbató informa



DISSABTE, 14 DE SETEMBRE: ESPORT, ARTS DE CARRER I MÚSICA

DIUMENGE, 15 DE SETEMBRE: JOCS, ESPORTS, MÚSICA I CORREFOC

DILLUNS, 16 DE SETEMBRE: DIA PER A LA GENT GRAN, SÚPER TOBOGAN I CANTADA D’HAVANERES

Dissabte al matí la Festa Major es 
desplaça a Can Dalmases. A par·
tir de les 9 del matí, tindrà lloc el 

campionat amateur de futbol sala, amb la 
col•laboració del Centre d’Esports Coll·
bató. Al programa tens tota la informa·
ció per inscriure·hi el teu equip. 

Mitja hora més tard, a les 9.30 hores, es 
farà la pedalada popular, que sortirà del 
camp de futbol i que arribarà a les pistes 
esportives de Can Dalmases, organitzada 
pel Club Ciclista Collbató. Al migdia, el 
Circ Vermut oferirà, a les pistes espor·
tives, l’espectacle Ni cap ni peus, on dos 
personatges faran servir objectes quo·
tidians per crear les seves coreografies 
circenques. 

A    partir de les 11.30 hores, a la 
plaça de l’Era i al passatge Blan·
cafort hi haurà jocs infantils 

amb Rovell de l’Ou, que també presen·
taran un espectacle infantil per divertir 
a tota la família. 

Durant el matí també tindrà lloc el con·
curs de dibuix de la festa major, per a 
nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. Tens 
totes les bases al programa de mà. 

A les 12.30 hores, al racó d’en Ponis hi 
haurà tast de vermut de festa major.

A la tarda, a les 17.00 hores, hi haurà el 
campionat amateur de basquet, a la Pista 

A    les 11 del matí, a l’església de 
Sant Corneli tindrà lloc la missa 
de Sant Corneli, en homenatge a 

la gent gran de Collbató. A les 12 hores, a 
la plaça de l’Era hi haurà inflables perquè 
tothom pugui saltar i fer acrobàcies.

També al migdia, al Casinet, es farà la re·
buda institucional a la gent gran i, mitja 
hora més tard, la festa de la gent gran, 

A la tarda, a les 17.30 hores, al passeig 
Mansuet s’iniciarà la Cercavila popular, 
amb els gegants de Collbató i les colles 
geganteres d’Esparreguera i d’Olesa de 
Bonesvalls. A les 19.30 hores, hi hau·
rà l’exhibició castellera, amb les colles 
d’Esparreguera, Mediona i Nois de la 
Torre. 

Arribada la nit, la colla de diables Sal·
nitrats de Collbató durà a terme el 
seu Seguici del Pastor, una cercavila 
amb establiments col•laboradors que 
oferiran un tast (tapa i beguda) a preus 

Esportiva Les Illes, amb dues categori·
es, de 12 a 16 anys i de 16 en endavant.

A les 19 hores, al Casinet, Quico el 
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries ens 
aproparan a la música de l’illa de Buda, 
la més gran de Catalunya, amb el seu es·
pectacle Viatge a Buda. Amb l’entrada, 
gratuïta, es demanarà un donatiu soli·
dari d’1 euro per a l’ONG Collbató per 
la Solidaritat.

Els actes de diumenge finalitzaran a les 
21.30 hores, al passeig Mansuet, amb el 
Correfoc dels Salnitrats. L’eterna lluita 
entre les forces del bé i del mal, entre el 

amb la màgia participativa de Joaquín 
Matas. 

A les 14.30 hores es farà el dinar home·
natge a la gent gran de Collbató, al res·
taurant de l’EADA. Les persones majors 
de 75 anys empadronades a Collbató 
estan convidades per l’Ajuntament. La 
resta, poden assistir comprant el tiquet 
a l’OAC de l’Ajuntament, per 25 euros.

populars a aquells que acompanyin el 
seguici, amb música en directe d’una 
xaranga. 

Pel que fa a la música, a les 23 hores hi 
haurà la Montserrat Techno Party, una 
festa jove amb música techno a l’Àrea 
de l’Esplai la Salut. A la Pista Esportiva 
Martí Gil, a les 23.59 hores, la Fun·
dación Tony Manero presenta el disc 
Lugares Comunes, amb un estil proper 
a l’acid·jazz dels anys 90. A les 1.30 ho·
res, DJ Miguelito Superstar oferirà el 
seu còctel de ritmes per tancar la nit.

poble de Collbató i el Marmotot, tor·
naran a omplir els carrers del poble de 
foc i diversió.

A les 16 hores, al passeig Mansuet hi 
haurà el súper tobogan urbà, 50 metres 
de pura diversió amb piscina final. Una 
forma ben refrescant d’acomiadar les 
festes. Finalment, a les 19 hores, el grup 
Roques Blaves oferirà el seu tradicional 
repertori d’havaneres al Casinet, amb 
rom cremat per a tots els assistents, que 
tancarà els actes d’aquesta festa popular.
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Ple Municipal 

Els veïns de la casa ocupada demanen extremar 
la pressió i l’acció conjunta de tots els partits

El ple municipal celebrat el 22 de juliol va tornar a tenir com a 
tema destacat l’ocupació d’una casa al barri de Can Dalmases i els 
problemes de convivència i seguretat que comporta.

Els veïns assistents van demanar 
a l’equip de Govern extremar la 
pressió sobre l’entitat bancària 
propietària de l’habitatge i a tots 

els partits polítics que es coordinessin i no 
fessin servir el problema amb motivaci·
ons polítiques. El ple també va aprovar un 
crèdit a càrrec del romanent per resoldre 
les incidències derivades del temporal que 
Collbató va patir el 17 de juliol.

En primer lloc es va aprovar la incor·
poració de la proposta sobre el crèdit 
dins de l’ordre del dia. Un cop aprova·
da, es va seguir els punts inicialment 
previstos, aprovant sense modificaci·
ons les sessions del ple del 15 de juny i 
del 8 de juliol.

El ple va fixar les festes locals per a l’any 
vinent, l’1 de juny i el 7 de setembre, 
aprovades per unanimitat. També es va 
proposar dos dies d’apertura de locals 
comercials, el 10 d’abril i el 8 de desem·
bre, festius a tot l’Estat. La regidora de 
Junts per Collbató, M. Teresa Casano·
vas va preguntar si s’havia consultat 
amb el comerç local. L’alcalde, Miquel 
Solà va respondre que aquestes festes 
no afectaven el petit comerç, per la qual 
cosa no es va preguntar, i que s’havia fet 
com és habitual. El punt es va aprovar 
amb l’abstenció de les dues regidores de 
Socialistes de Collbató.

El següent punt va ser proposar com a re·
presentant de l’Ajuntament a l’Associació 
de Municipis de la Recollida Porta a Por·
ta a la regidora Cristina Fernández. Es va 
aprovar amb 6 vots a favor i 5 abstencions.

Increment del 0,25% 
de les retribucions 
dels empleats públics 
de l’Ajuntament
Pel que fa a la proposta d’increment 
a d d i c i o n a l  d e l  0 , 2 5 %  d e  l e s 

retribucions dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Collbató, el regidor 
de Ciutadans, Juan Antonio Mani, va 
manifestar que ni els funcionaris ni els 
vigilants estan contents amb els sous 
i va criticar que “es portés al ple una 
pujada del 0,25% quan l’alcalde s’havia 
apujat el sou un 30%”.
L’alcalde li va respondre que ja s’han 
realitzat reunions amb els representants 
sindicals per objectivar els salaris 
en relació amb les funcions que es 
desenvolupen i que estan en contacte 
amb la Diputació per fer la valoració 
dels llocs de treballs. Solà va voler 
destacar que els ajuntaments no tenen 
les mans lliures per apujar els salaris 
perquè l’Estat posa límits molts forts a 
la retribució dels empleats públics.
La proposta es va aprovar per unanimitat.
A continuació es va sotmetre a votació 
la proposta de modificació de crèdit 
extraordinari per 336.245 euros dedicat 
a diverses partides, com el conveni 
amb la Diputació de Barcelona per a la 
rotonda del carrer Llongànies amb la 
carretera B·112, la recollida i el cànon 
del sistema porta a porta, la gestió de 
deixalles per part de la brigada, i el 
manteniment d’edificis i vehicles, així 
com l’enderrocament del mur de la part 
de darrere per fer el nou consultori de 
salut de Collbató.
L’alcalde va indicar que qualsevol baixa 
que hi hagi en la licitació de les obres de 
la rotonda repercutirà positivament en la 
part que ha de pagar l’Ajuntament, amb 
la qual cosa és previsible que el cost per 
al consistori sigui inferior al pressupostat. 
Altres partides destacades per Miquel 
Solà van ser una connexió de wi·fi més 
ràpida pels equipaments municipals, 
la reparació dels canals exteriors del 
Casinet i de la Sala Portals i l’adequació 
del vestuari de la pista poliesportiva per 
posar·lo en les condicions adequades.

El regidor Mani va demanar ampliar 
l’atenció al públic a la Biblioteca en els 
mesos d’estiu. Tant l’alcalde com la 
regidora Casanovas li van respondre que 
són els mesos en què hi ha menys públic.
M. Teresa Casanovas va preguntar per 
què no s’havia contemplat la instal•lació 
d’aire condicionat al Casinet. L’alcalde 
va respondre que, encara que estigués 
entre les actuacions previstes, no es 
podria fer efectiva la instal•lació fins 
passats els mesos més càlids, per la qual 
cosa van optar per fer servir la dotació 
en actuacions tenint en compte la 
temporalitat i va dir que la intenció és 
tenir·lo preparat per a l’any vinent.
La regidora socialista Libry J. Ahumada 
va manifestar que notaven a faltar 
documentació en algunes de les propostes 
i que no hi havia prou transparència 
amb fets com que arribi informació 
només dues o tres hores abans del ple. 
L’alcalde va respondre que no hi ha res 
de nou en aquests punts i que, si noten 
a faltar informació addicional, només 
l’han de demanar i se’ls farà arribar. Pel 
que fa a la informació de darrera hora, 
Solà va explicar que es referia al crèdit 
extraordinari per l’aiguat i que no tenia 
res a veure amb el punt que estaven 
tractant.
El punt es va aprovar amb 6 vots a favor 
i 5 abstencions.
A continuació es va aprovar, per 10 
vots a favor i 1 abstenció, la proposta de 
reconeixement extrajudicial de crèdit a 
favor de proveïdors de l’Ajuntament.

Cessió de les oficines 
de plaça de l’Era per a 
una Oficina Tècnica
El següent punt del dia era la proposta 
d’aprovació de la subscripció d’un conveni 
de col•laboració entre la Diputació de 
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Ple Municipal 

Barcelona i l’Ajuntament de Collbató per 
a cessió de l’espai d’oficines de la plaça de 
l’Era. El regidor Mani va evidenciar la seva 
negativa a la proposta dient que no veia 
la necessitat i que continuava defensant 
l’existència de l’Oficina de Turisme en 
aquest lloc.
La regidora Casanovas es va queixar sobre 
la ubicació i sobre la forma del conveni, 
ja que la informació que hi apareix és 
obsoleta. També va argumentar que, 
amb diverses visites de la Diputació, es va 
indicar que aquest local era l’únic possible 
per a un museu.
La regidora Gemma Rodríguez també 
va indicar que votarien en contra perquè 
el seu grup considerava que hauria de 
continuar l’Oficina de Turisme.
L’alcalde va respondre que hi ha altres 
alternatives i espais al municipi i que 
el local no queda bloquejat per a altres 
usos perquè hi hagi una oficina tècnica 
de la Diputació. A més, els treballs de 
condicionament de l’oficina aportaran 
millores a la instal•lació, com el 
manteniment de la teulada i la pintura 
de l’interior. També va voler destacar 
que tots els estudis indiquen que el 
repte de cara al turisme és aconseguir 
que els turistes vinguin de les Coves de 
Montserrat al municipi i no a l’inrevés, 
per la qual cosa no és prioritària l’oficina 
en el centre del poble.
El regidor Josep Estradé va explicar que, 
com havia comentat en un ple anterior, 
la instal•lació de l’oficina tècnica de la 
Diputació era una ocasió històrica que 
no es podia desaprofitar i que endarrerir 
l’aprovació era perdre l’oportunitat.
La regidora Libry J. Ahumada va 
preguntar a l’alcalde si considerava que 
incorporar un conveni amb dades ja 
caducades era un procediment regular 
i Miquel Solà va respondre que no es 
presenta res al ple que no hagi estat 
avalat prèviament, tant jurídicament 
com econòmica per la secretaria de 
l’Ajuntament. El punt es va aprovar amb 
6 vots a favor i 5 en contra.
El següent punt era la modificació del 
crèdit per fer front a les despeses de 
l’aiguat de 17 de juliol, que impliquen 
pavimentació de trams a la via pública, 
com a l’Avinguda del Centenari, on ha 
cedit el terreny per un pou que hi ha a 
sota i que no va poder suportar la gran 
quantitat d’aigua que va rebre. Altres 
vies a reparar són el carrer Manresa amb 

Gelida, un embornal del carrer Bonavista 
i l’accés de l’A·2 davant de La Cassola. 
Entre els equipaments afectats, destaca la 
substitució del parquet de la llar d’infants, 
que es va malmetre per l’entrada d’aigua i 
que cal reparar per deixar la instal·lació en 
condicions per al nou curs.
El regidor Estradé va dir que l’informe 
de direcció  d’obra indica que la reparació 
de l’esvoranc a l’Avinguda del Centenari 
no entra en garantia i que està a l’espera 
de rebre l’informe de l’enginyer que va 
fer el pla director del clavegueram. Josep 
Estradé va voler explicitar que Collbató 
té una xarxa de clavegueram clarament 
insuficient per a cabals tan intensos com 
els del darrer temporal i que la resolució 
del problema implicaria inversions tan 
elevades que l’Ajuntament no les pot 
assumir.
La regidora M. Teresa Casanovas va 
demanar tenir un pla de contingència 
i informació sobre els treballs perquè 
trobava a faltar alguna partida per a la 
retirada de branques caigudes.
L’alcalde va explicar que s’estan 
solucionant primer les afectacions més 
greus i que, per recuperar la normalitat, 
encara es trigarà uns dies. Pel que fa a 
la retirada de branques, l’està realitzant 
la brigada.
El crèdit es va aprovar amb 10 vots a 
favor i 1 abstenció.

Moció de Junts per 
Collbató contra els 
incendis forestals
A continuació, la regidora Casanovas 
va presentar una moció del seu grup 
per a la prevenció d’incendis forestals, 
que demanava la creació de l’Agència 
del Patrimoni Natural i augmentar 
el pressupost dedicat a la prevenció 
d’incendis.
La regidora Libry J. Ahumada va destacar 
que el seu grup va ser el primer que van 
fomentar l’ús de ramats per netejar el 
bosc i va preguntar si es continuava fent. 
L’alcalde va respondre que només calia 
que sortís per comprovar·ho perquè hi 
ha ramats a Collbató que actualment estan 
fent aquesta feina.
Per part d’ERC·GIC, la regidora Mar 
Andreu va respondre que el seu grup 
compartia la moció en termes generals. 
Va voler reivindicar que a Collbató 

s’està actuant preventivament des de fa 
molts anys i va citar la col•laboració amb 
el projecte europeu Life per prevenir 
incendis a Montserrat, la instal•lació 
de 7 dipòsits d’aigua i l’execució de les 
franges de protecció directament per 
l’Ajuntament quan la llei indica que han 
de ser els propietaris qui les mantinguin. 
Mar Andreu va demanar incorporar en la 
moció parlar de gestió forestal i d’instar la 
Diputació a què col•labori en prevenció.
Un cop acceptades les modificacions 
proposades, la moció es va aprovar per 
unanimitat.
Entre els temes dels quals va donar 
compte l’alcalde, va destacar l’aprovació 
de liquidació del pressupost per 2.044.034 
euros, amb 3.645.000 euros de romanent 
de tresoreria, i de la convocatòria de jutge 
de pau substitut. 
La regidora Casanovas va indicar que no 
s’havia executat part del pressupost mentre 
es disposava de romanent i que estalviar 
diners no és bo per a l’administració.
L’alcalde va respondre que hi ha una part 
de les actuacions que consten com no 
executades perquè accions d’importància, 
com les obres del consultori o de la segona 
planta del Casal, s’estan duent en aquests 
moments. A més va voler destacar que 
hi ha sentències pendents que poden 
comportar importants despeses per 
a l’ajuntament, com una reclamació 
per 900.000 euros relativa a la fallida 
ampliació del Polígon Les Ginesteres que 
va emprendre un executiu anterior i els 
200.000 euros que reclama l’Escola de 
Música d’Esparreguera.
En el torn de precs i preguntes, la regidora 
Casanovas va preguntar com estava la 
teledetecció de fuites que s’havia anunciat 
que seria immediata i que, ara per ara, 
no era així. També va voler saber si 
s’havien detectat fraus amb el nou sistema. 
Respecte als fraus, l’alcalde va respondre 
que sí s’havien detectat i que s’han iniciat 
tràmits administratius. El regidor Estradé 
va comentar que, pel que fa a les fuites, 
cada dia es detecten i s’avisa als abonats 
però que, perquè el sistema sigui totalment 
operatiu falta per instal•lar comptadors 
importants, com el del Bonpreu i EADA 
i finalitzar el software, que està llest en un 
78%. Quan el software estigui activat al 
100%, va dir, els abonats rebran avisos de 
fuita mitjançant SMS.
La regidora Gemma Rodríguez va 
demanar disposar d’un punt d’emergència 
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pels residus. L’alcalde la va respondre 
posant l’exemple del punt d’emergència de 
Quatre Camins, que donava problemes de 
salubritat i va dir que són punts d’atracció 
de residus. En aquest sentit, el regidor 
Estradé va explicar el cas de la zona dels 
masos, que, per les molèsties derivades 
del punt de recollida, tots els veïns van 
preferir votar a favor de treure’l, tot i 
haver d’ocupar·se cadascú d’anar a la 
deixalleria.
La regidora Libry J. Ahumada es va 
interessar per saber com estava el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) i es 
va queixar de no disposar de dependències 
municipals per poder atendre visites. 
També va demanar que s’instal•lessin 
micròfons i equip d’amplificació al ple per 
poder escoltar millor les intervencions. 
Una altra de les seves peticions va ser 
poder accedir als expedients mitjançant 
una targeta d’identificació.
Respecte al ROM, Miquel Solà va dir 
que ara hi ha el clima per poder·lo tirar 
endavant i que cal posar·se perquè és 
necessari. Respecte a la cessió d’espais, 
va indicar que tots els grups, excepte el 
Socialista, no disposen de locals propis i 
que fan ús de les instal•lacions municipals 
quan han de fer reunions i va convidar al 
grup socialista a demanar espais sempre 
que els sigui necessari.
Pel que fa a la sonorització dels plens, 
l’alcalde va indicar que tenen dos projectes 
en marxa, no només l’equip d’àudio per als 
plens sinó la seva transmissió mitjançant 
videostreaming. Respecte a l’accés a la 
informació del consistori, va explicar 
que per això s’ha gestionat l’adquisició 

de tauletes que ho permeten, però que 
s’estudiarà altres formes d’accés.

La casa ocupada de Can 
Dalmases centra les 
intervencions dels veïns
Obert el torn de preguntes per al públic 
assistent, el tema que va centrar totes 
les intervencions va ser la situació 
provocada a Can Dalmases arran 
l’ocupació d’una casa propietat d’una 
entitat bancària.
Una de les veïnes va preguntar si 
l’Ajuntament havia presentat denúncia 
per la casa ocupada amb persones que 
són perilloses i a les quals s’han hagut 
d’enfrontar els veïns.
L’alcalde va respondre que el primer 
que van fer va ser contactar els Mossos 
per actuar coordinadament i que el 
cos policial va presentar la denúncia 
directament. També va explicar 
que l’entitat bancària propietària, el 
BBVA, va ser citada a declarar i no es 
va presentar. Miquel Solà va indicar 
que els interlocutors de l’Ajuntament 
són l’inspector i subinspector de 
Mossos i que el consistori fa tot allò 
que els indiquen. Va demanar perdó 
si en algun moment no havien estat 
diligents i va insistir en el fet que estan 
fent tot el possible.
Un altre veí es va mostrar agraït per 
l’ajuda rebuda per l’Ajuntament i va 
explicar el cas de l’entrada a casa seva d’un 
gos perillós, propietat de les persones 
que ocupen la casa del costat. Va trucar 

i la Guàrdia Municipal es va presentar 
i va redreçar la situació. Al respecte, va 
voler saber si es faria alguna denúncia 
i va dir que aquelles persones han de 
sentir l’alè dels veïns i de l’administració 
i que “o es prenen mesures o podrem 
tenir seriosos problemes”. La regidora 
Cristina Fernández va respondre que 
consultaria si s’estan portant a terme 
diligències per aquest fet.
L’alcalde va voler deixar clar que “els 
ajuntaments tenim limitacions i la 
llei no acompanya per lluitar contra 
aquests casos”. En aquest sentit va posar 
com a exemple que l’Ajuntament no pot 
denegar incloure al cens a una persona 
que visqui al poble, tot i que, en casos 
com el present, el consistori intenta 
dificultar l’empadronament, amb els 
límits que la llei permet.
Un altre veí va demanar que no es fes 
un ús polític del cas i va exigir que tots 
els grups polítics es posessin d’acord 
perquè per als veïns solucionar aquest 
fet és una prioritat.
Miquel Solà va explicar que va mantenir 
una reunió amb els grups polítics per 
explicar la situació i que “per nosaltres 
aquest problema és un punt vermell”. 
Tot i això, va voler transmetre que no és 
un problema generalitzat a tot el poble 
i, respecte a comentaris que indicaven 
que l’existència d’una policia municipal 
solucionaria el tema, va explicar que 
altres pobles amb policia pateixen aquest 
problema i, de vegades, amb major 
incidència que a Collbató. En aquest 
sentit, va insistir que el principal escull per 
solucionar el tema és l’ordenament jurídic.
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Creix l’Inspira Montserrat

El cap de setmana del 19, 20 i 21 
de juliol, Collbató va ser l’esce·
nari de l’Inspira Montserrat, que 
va oferir, durant els tres dies, 

diferents activitats vinculades a la salut i 
a un estil de vida conscient i respectuós. 
Seminaris de creixement personal, con·
tacte directe amb la natura, xerrades so·
bre salut, cuina, teràpies naturals i també 
espais de relaxació, que van tenir, com a 
punt comú, la nombrosa assistència a to·
tes les activitats.
El divendres va oferir una xerrada so·
bre la cultura xinesa i la teoria del color, 
a càrrec d’Anna Viñallonga, al Casal de 
Cultura. A continuació, l’espai va acollir 
una exposició i taller de ceràmica, a càr·
rec de Cesc Oliveres.
Dissabte es va iniciar amb un taller de 
Kundalini ioga, ofert per Marc Llopart i 
que va comptar amb espectaculars vistes 
sobre l’entorn de Montserrat. Al Molí 

Notícies

de l’Oli, M. Josep Vallejo va presentar el 
taller Esmorzars saludables. José Manuel 
Checa va analitzar Montserrat, les seves 
cases i la teva salut, al Casal de Cultura. 

A l’hora de dinar, Manel Rivero va oferir 
una rica fideuà vegetariana que havia es·
tat cuinada amb energia solar

A la tarda, es va realitzar la presentació 
del llibre “Lluny del Tibet”, amb la pre·
sència dels seus autors, el Lama Thubten 
Wangchen i l’escriptora Maria Teresa 
Pous Mas, que va omplir la Sala d’Actes 
del Casal de Cultura.

Marta Vergés va oferir, a continuació, la 
xerrada: Som més del que mengem, so·
bre alimentació saludable per a la pràctica 
de l’esport. 

Els actes de dissabte van finalitzar, a les 22 
hores, a l’Ermita de la Salut, amb una xer·
rada astronòmica i observació dels estels, 
a càrrec de Maria Minguió.

Els actes de diumenge van començar a 
les 8.30 hores del matí a la piscina muni·
cipal, amb una classe de Pilates, a càrrec 
d’Anna Ramon

A les 10.30, al Casal de Cultura, Mercè 
Messeguer va oferir la xerrada Les me·
dicines complementàries són el princi·
pal problema de la sanitat? 

Al migdia, i també al Casal de Cultura, 
Laura Cortés va proposar la reconcilia·
ció de les nostres parts masculines i fe·
menines, mitjançant un taller vivencial. 

Diumenge a la tarda es van oferir dos 
tallers, els dos al Molí de l’Oli. El taller 
d’aromateràpia “Especial estiu”. A càrrec 
de Maite Puig, que va oferir solucions 
per crear insecticides naturals, i el Taller 
de Tui Na en cadira, a càrrec de Jordi 
Gòmez, que va presentar diversos exer·
cicis per a la millora del cos d’aquesta 
antiga disciplina.
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Els duets protagonitzen el festival Gong
El dissabte 27 i el diumenge 28 de juliol va tenir lloc, a les Coves de 
Montserrat, la XIV edició del Gong, el festival dedicat a les noves sonoritats. 

L’escenari principal del festival 
va ser l’interior de les Coves de 
Montserrat, la sala anomena·
da ‘La Catedral’, ·per les seves 

dimensions·, un auditori natural amb 
una excel•lent acústica, per les formes 
sinuoses de les seves parets. El festival va 
comptar amb un segon escenari, la Ter·
rassa del Gong, un espai obert a la matei·
xa muntanya.

El Festival va començar amb el concert 
de Josep Manuel Vega, un músic que 
amb la seva guitarra va recrear paisatges 

sonors i generar un clima de pau i recer·
ca introspectiva molt adient a la cova, en 
un concert d’una única peça o cançó de 
música improvisada que va ser acompa·
nyada per dansa i per un gran nombre de 
petits instruments de percussió.

A continuació, la Terrassa del Gong va 
acollir l’actuació de Tarta Relena, un 
duet de dues veus femenines amb una 
original proposta de cants de les illes 
del Mediterrani, cantat a capella, és a 
dir, sense instruments. Les intèrprets 
van presentar el seu primer treball, que 

es passeja per Creta, Grècia, Còrsega, 
Menorca i Mallorca.

Diumenge, L’intèrpret de hand pan 
Ravid Goldschmidt, acompanyat de 
la violoncel•lista Iris Azquinezer, van 
oferir el seu treball Nigun, amb el qual 
vam gaudir de la unió d’aquests dos 
instruments en principi tan diferents, 
el clàssic violoncel i el modern hand 
pan.

Per finalitzar el Gong, a la terrassa, 
Carme Nalini, va oferir energia posi·
tiva a la terrassa del Gong. 
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J a estan obertes les inscripcions 
per la XII Caminada Popular de 
4000peus, que tindrà lloc el 6 
d’octubre.

La Caminada Popular 4000peus Coll·
bató és ja una caminada veterana, en la 
que collbatonines i collbatonins col•la·
boren perquè sigui un èxit, juntament 
amb la col·laboració del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC), i l’Ajuntament de Collbató.

Aquest any hi ha alguna modificació en 
els recorreguts, així que val la pena con·
sultar els mapes que l’organització publi·
ca en internet.

El recorregut voreja el vessant sud de 
la muntanya de Montserrat, amb dues 
opcions: una fàcil, i l’altra una mica més 
difícil.

El recorregut llarg, de 24 km, comença 
a Collbató, abans del cementiri es desvia 
cap al Casalot, passa vorejant la munta·
nya fins darrere la Vinya Nova, després 
les masies d’El Castell i Can Salces, puja 
pel camí del refugi i pel torrent de La 
Diablera fins al Coll de Guirló (punt 
més alt del recorregut), i arriba a Can 
Massana. La tornada es fa pel camí de 

E l Club Atletisme Collbató ha obert el període 
d’inscripció de la IX edició de la Collbatonina, 
la cursa de muntanya al Parc Natural de Mont·
serrat que travessa pistes i corriols. La cursa 

tindrà lloc el 22 de setembre i promet més corriols i des·
nivells en el seu traçat.
La Collbatonina ofereix dos traçats, de 5 i 10 kilòmetres 
i curses infantils. La inscripció per a les proves adultes 
és de 15 euros, i per les infantils, de 4 euros. Hi haurà 
obsequis per a totes les persones participants. 
La IX edició d’aquesta cursa té lloc després d’un any sen·
se cursa, que el Club Esportiu Collbató va fer servir per 
agafar empenta i dedicar tota l’energia per fer de l’edició 
2019 una festa de l’esport i la natura. El 22 de setembre 
es podrà viure la nova Collbatonina, que proposa més 
corriols i desnivells en el seu traçat. Tota la informació, 
en www.cacollbato.cat.

El 6 d’octubre, XII Caminada Popular 4000peus Collbató

La Collbatonina pren 
empenta en la seva IX edició

les Batalles, Can Salces, El Castell, Can 
Jorba, La Vinyanova i per la pista fins a 
Collbató. El desnivell absolut és de 423 
m, la dificultat és mitjana i no ofereix cap 
dificultat per a excursionistes en forma.

El recorregut curt, de 12 km, comença a 
Collbató, abans del cementiri es desvia 
cap al Casalot, passa vorejant la munta·
nya fins darrere la Vinya Nova, després 
per les masies d’El Castell i

Can Jorba, La Vinyanova i per la pista 
fins a Collbató. El desnivell absolut és 
de 125 m, i és una ruta fàcil i apta per 
tothom.

Les inscripcions ja es poden fer i fins al dia 
abans de la caminada, o fins a arribar al 
límit de 400 participants. Tens tota la in·
formació en l’enllaç https://4000peus.

wordpress.com/x-caminada/
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Els actes van començar diven·
dres, 3 d’agost, a les 21 hores, 
amb el pregó d’inici de la festa, 
realitzat per Jordi García Fau·

re, que va defensar la realització de les 
festes per part dels mateixos veïns i va 
criticar la burocràcia de les administra·
cions públiques. A continuació, va te·
nir lloc el sopar de germanor a la plaça. 
Per amenitzar la nit, va actuar l’orques·
tra Solimar i, finalment, un DJ que va 
punxar música dels 80 i 90.

Dissabte es va iniciar, a les 8 hores, 
amb la tradicional despertada. Mitja 
hora més tard, es va fer la 2a Caminada 
Popular, amb 9 km de recorregut i apta 
per a tothom.

La Font del Còdol va celebrar la seva Festa Major del 3 al 5 d’agost. 
El barri va oferir un gran nombre d’activitats per a tots els gustos, la 
major part d’elles a la plaça U d’octubre.

Font del Còdol viu la seva festa major

A partir de les 10.30 hores, per recupe·
rar les forces, es va oferir botifarrada 
amb seques, pa amb tomàquet i vi. Tot 
el matí hi havia activitats refrescants 
com joc de taula, la talla de tronc i pesca 
de la fruita. Al migdia, la plaça va alber·
gar la festa de l’escuma. 

Passada la calor de la tarda, hi havia 
atraccions inflables i passejada amb tre·
net a més de xocolata amb melindros.

A les 21.30 hores, la colla de diables Sal·
nitrats van fer el correfoc amb els més 
menuts de la colla. Un cop finalitzat, 
The Aguateques es van ocupar de la 
música, primer amb un concert i, des·
prés, punxant èxits.

Els actes de diumenge van començar a les 
9 del matí amb la sortida popular en bici·
cleta, apta per a grans i petits, organitza·
da pel Club Ciclista Collbató. Després de 
la missa, a les 10.30 hores, al migdia es va 
oferir vermut popular amb música ambi·
ent. A partir de les 18 hores, els més joves 
van participar en el concurs de dibuix per 
crear la portada del cartell de l’any 2020. 
Hi va haver trencada de l’olla, torneig de 
futbol i la creació del grafiti de la Festa 
Major, a la plaça, a càrrec de doble Aart .

A les 21 hores la festa va acabar amb el 
ball de cloenda amb Blau Magnòlia, amb 
el tradicional ball del fanalet. A la mitja va 
tenir lloc el sorteig dels premis de la rifa.
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D e 9 a 12 hores va tenir lloc el 
campionat de tennis infantil 
i mini tennis. Des de les 12 i 
fins a les 13 hores, es va fer 

la tradicional pesca de la fruita per als in·
fants. I, per fer més suportable la calor, de 
13 a 14 hores, la festa de l’escuma.

El Club de Tennis Collbató celebra la seva festa d’estiu
El Club de Tennis Collbató va celebrar, el 31 d’agost la seva festa d’estiu, 
amb un gran ventall d’activitats lúdiques que van omplir tot el dia.

Les activitats van continuar a partir 
de les 18 hores, amb inflables gratuïts, 
per infants i joves. De 21.30 a 22.30 
hores va tenir lloc el sopar a les grao·
nades de les pistes. 
A partir de les 22 hores hi va haver exhi·
bicions de Tie Breaks per a joves i adults. 

C om estava inicialment pre·
vist, els primers dies hi ha 
pas alternatiu de vehicles. 
A continuació es tallarà la 

carretera en ambdós sentits. Està pre·
vist que les obres durin tot el mes de 
setembre. 

Amb aquestes obres se substituiran 
les muralletes de la carretera B·112 
per una barrera rígida de formigó. Les 
proteccions actuals han quedat obso·
letes al llarg dels anys i han perdut la 

Restriccions a la circulació en la B-112, el 
setembre, per les obres de millora de la carretera

A principis de setembre han començat les obres de millora de les 
proteccions de la carretera B-112, passat l’accés a les Coves de 
Montserrat i fins a la intersecció amb la C-55. Segons informa la 
Diputació de Barcelona, les obres s’han endarrerit respecte al calendari 
inicialment previst per causes alienes a la Diputació.

seva funció de contenció de vehicles, 
per això, se substituiran per una bar·
rera rígida de formigó, tipus New Jer·
sey simple, d’una sola cara, però trac·
tada superficialment per dotar·la d’un 
aspecte més integrador amb l’entorn, 
tal com es va acordar amb els tècnics 
del patronat de la muntanya de Mont·
serrat.
Durant els primers dies s’efectuaran 
talls de trànsit amb pas alternatiu dels 
dos sentits de circulació. Quan comen·

cin les obres d’execució de la barrera 
rígida, es tallarà la carretera, de les 
9.30 hores del matí fins a les 18.30 
de tarda, de dilluns a divendres. S’ha 
previst un itinerari alternatiu deguda·
ment senyalitzat. 

L’àmbit d’actuació és des del punt 
quilomètric 3,400, passat l’accés a les 
Coves de Montserrat, fins al 6,120, la 
intersecció amb la C·55. Per això, en 
cap cas està previst el tall a l’accés a 
les coves.

20 |Collbató informa





CONCERT DE PROFESSORS 
DE L’AIMS A SANT CORNELI
Diumenge, 4 d’agost, i com a part de 
la programació de l’AIMS Festival, el 
festival de l’Acadèmia Internacional 
de Música de Solsona, els professors 
Johannes Geffert, a l’orgue; Claudia 
Stein, flauta, i Peter Thiemann, violon·
cel i també creador, el 2002, i ara direc·
tor artístic de l’AIMS Fundació, van in·
terpretar obres de Händel, Telemann, 
Beethoven, Mozart i Bach, entre altres. 
El concert va tenir lloc a l’Església de 
Sant Corneli a les 19 hores i va comp·
tar amb la col•laboració de l’associació 
Amics de l’Orgue de Collbató. L’AIMS, 
activa des de fa 17 anys, organitza el seu 
festival com una oportunitat perquè els 
estudiants puguin mostrar el seu talent 
i les seves habilitats acabades d’apren·
dre davant un públic local, en pobles 
singulars, dins d’esglésies i en llocs 

SOPAR SOLIDARI DE 
COLLBATODONALAMA, A L’ÀREA 
D’ESPLAI LA SALUT
Divendres, 26 de juliol a les 21 hores, l’associació 
CollbatoDonaLaMa va oferir un sopar solidari per 
recaptar fons pel viatge dels voluntaris per ajudar 
les persones refugiades que són a Grècia. Després 
del sopar, que va tenir lloc a l’Àrea d’esplai La Sa·
lut, es va oferir un concert de rap de Nugem 1 i 
Garcy amb DJ.

PRIMER TORNEIG FUTSAL COLLBATÓ

Una de les activitats anunciades en la Setmana Espor·
tiva de l’Espai Jove és el primer torneig de futbol sala 
de Collbató, organitzat per l’Associació de Joves de 
Collbató i que ofereix un premi de 500 euros a l’equip 
guanyador. El torneig va tenir lloc a la pista esportiva 
Martí Gil el dissabte 20 de juliol, de les 8 del matí fins a 
la mitjanit. La fase de grups va ser de 8 a 14 hores i les 
eliminatòries, a partir de les 16 hores. Hi van participar 
un total de 16 equips. 

Breus

històrics. Els concerts al Festival 
són la culminació de l’aprenentat·
ge realitzat i de l’orientació rebuda 

que connecten finalment els estu·
diants i els mestres amb el públic.
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Grups Polítics

NO S’HA FET BÉ!
S’ha iniciat la nova legislatura i en els primers acords, sorpresa! El 
senyor alcalde s’ha apujat el sou un 33% i tot seguit i, aprofitant 
els rèdits que encara quedaven de l’anterior govern municipal, el 
nou equip ha marxat de vacances. 

Mentrestant, Collbató continua vivint, millor dit, patint la man·
ca de serveis i d’interès en els problemes del dia a dia del poble. 
L’espectacle que ofereix la piscina d’estiu és lamentable, sense 
previsió d’un pla de manteniment digne per afrontar la nova 
temporada: goteres, lavabos trencats, vestidors inservibles, sense 
zones d’ombra, la piscina dels nens avariada i un servei de bar que 
desvirtua la imatge de Collbató. 

Ha estat un estiu mogut, no només per la piscina; continuem amb 
el debat del servei de recollida d’escombraries i la manca de neteja 
que pateix de manera endèmica el nostre poble i de les pudors de 
l’abocador de Can Mata. 

Els veïns no paren de queixar·se, però sembla que des de l’Ajun·
tament ningú els vol escoltar. En aquest equip de govern li manca 
un programa pel poble, com per exemple un model propi pel pa·
trimoni, per la cultura i pel turisme que sigui de valor afegit, per 
això, de manera unilateral i sense consens han posat a disposició 
de la Diputació un espai per a l’oficina del parc rural que hipoteca 
qualsevol altra iniciativa cultural i turística; mentre el poble té 
altres espais per a aquesta activitat. 

I el més greu, continuen els problemes de seguretat ciutadana que 
són un mal de cap per a molts veïns sense que s’entrevegi una 
millora a la situació, igual que en el conflicte amb la GM. 

Tot i així, esperem que  gaudiu de la Festa Major d’aquest any que 
vàrem preparar amb molta il·lusió. 

VISQUEM MÉS SEGURS A COLLBATÓ
Persisteix la inseguretat ciutadana a Collbató.

Ja abans de tenir representació municipal, en els plens, havíem 
manifestat aquesta realitat, en gran part deguda a la mala gestió 
que s’estava realitzant, des de l’Alcaldia, amb els Guàrdies Mu·
nicipals. Llavors se’ns va acusar de fer demagògia i el Sr. Solà, 
juntament amb el Sr. Estradé, van manifestar que el problema 
ja venia de la legislatura anterior amb el PSC. Si és això real, la 
manca de solució és encara més greu, ja que fa uns sis anys que 
es va arrossegant el problema sense que ningú hagi fet res per 
solucionar·ho.

La solució que Ciutadans va proposar en el seu moment va ser 
regular la situació dels Guàrdies Municipals i solucionar el pro·
blema. Això sembla que és inviable, com a mínim a curt termini, 
per problemes de categoria professional i falta d’acord amb els 
seus representants sindicals.

Una altra proposta va ser instal•lar càmeres de vigilància. Això 
sembla ser també inviable pel cost que representa (recordem que 
l’equip de govern, en el primer Ple, ja es va presentar amb la de·
cisió presa d’augmentar el sou de l’alcalde el 33%, i això no va ser 
inviable), a més de comptar amb algun suport per part de grups 
de l’oposició, abans al govern, que al•leguen que es podria violar 
la privacitat.

Malgrat tot, Ciutadans de Collbató seguirà lluitant per millorar 
la seguretat de tots els habitants del Municipi i buscant possibles 
solucions.

FEINA BEN FETA
Aviat farà quatre anys que aquest equip de govern va apostar per 
la remunicipalització del servei d’aigua potable. Els objectius eren 
clars: 1) modernitzar una xarxa obsoleta, 2) millorar el servei als 
veïns sense incrementar tarifes, oferint·los eines per minimit·
zar la despesa i 3) respectar el medi ambient aprofitant els re·
cursos propis i evitant el malbaratament de milers de m³ perduts 
en canonades abandonades durant decennis. La inversió ha sigut 
molt important: en canonades de la millor qualitat, en la posada 
en marxa de pous abandonats i darrerament en la telelectura de 
comptadors i l’adquisició de material per la detecció de fuites i 
càmeres per a la inspecció de canonades. Avui, 5 mesos després 
de tenir els primers resultats de la telelectura dels comptadors, 
ja podem dir que no ens vam equivocar i els fruits són evidents: 
aquest estiu el rendiment de la xarxa s’ha incrementat en 20 punts 
en relació a com la vam agafar, situant·nos ja en un 60%. Els pous 
ens estan donant ja prop del 50% de l’aigua total subministrada 
amb previsió d’arribar aviat al 70%. Per altra banda, la lectura ho·
rària dels comptadors ens ha permès identificar i sancionar fraus 
de tota mena que abans passaven desapercebuts. No pararem de 
repetir que qui fa frau està robant els seus veïns, ja que l’aigua que 
deixa de pagar, la paguem entre tots. I també s’han pogut detectar 
i avisar veïns que tenien fuites internes fins ara impossibles de 
detectar. En poc temps els veïns disposaran ja d’accés informàtic 
a la lectura en temps real dels seus comptadors i programar·se 
avisos de fuita o robatori d’aigua. Agraïm als operaris del servei 
la seva permanent implicació i professionalitat.

AQUEST NO ÉS EL MODEL DE POBLE NI PAÍS QUE VOLEM
Les collbatonines i collbatonins no ens mereixem el deteriorament 
i abandonament que el govern municipal d’ERC i GIC tenen pels 
serveis públics.

Era difícil fer·ho pitjor, però ho han aconseguit aquest estiu amb 
l’alcalde fent vacances... però el deteriorament no en fa.

1. Piscina infantil tancada.

2. Zones infantils tancades i perilloses.

3. Zona de bar tancat des de fa més de 2 anys.

4. Carril bici de l’Av Centenari precari, perillós i segueix molt brut, 
tot i les peticions fetes als Plens municipals pels socialistes.

5. Mal estat de voreres i carrers, amb forats importants, brutícia i 
males herbes.

Això sí, l’equip de govern sí que s’ha adonat que l’accés a casa del 
regidor Sr. Estradé estava malmès i l’han arreglat.

Tots aquests fets fan referència a qüestions de gestió quotidiana 
d’un ajuntament, cuidar i mantenir les coses, com fem tots a la nos·
tra casa. Malauradament aquests símptomes de deixadesa indiquen 
manca de capacitat per fer·ho i d’empatia vers les veïnes i veïns que 
amb raó es queixen. Ja que la part visible és tan evident de què se n’ha 
perdut el control, la part no visible de la gestió quotidiana del nostre 
ajuntament, com les finances, organització, planificació urbanística, 
relacions amb el personal, organització, relació amb les entitats del 
poble, etc. ens preguntem com estaran?

Tot plegat ens fa entendre que el model de poble que vam deixar els 
Socialistes s’està esfumant i seria comprensible si l’alcalde i el seu go·
vern tingués i seguís una alternativa, però les evidències demostren 
que no tenen model alternatiu a seguir i que el poble no té rumb vers 
un futur clar.
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Esport

E l diumenge 1 de setem·
bre, de 10 a 13 hores, es va 
oferir tota una sèrie d’ex·
hibicions, tastets esportius, 

curses i activitats al camp de futbol 
municipal, l’escola Mansuet, l’Slam 
Club, el Club de Tennis Collbató i el 
bosquet al costat de l’escola Mansu·
et, per presentar tota l’oferta espor·
tiva que t’ofereixen les associacions 
de Collbató.

Esport amb les entitats de Collbató!
Un gran nombre d’activitats esportives 
com xuts a porteria, pedalejada pel món, i 
tennis taula, a l’Escola Mansuet; circuit de 
trail, al bosquet; rocòdrom, tirolina i pas·
sejos sobre quatre potes, al camp de fut·
bol; tennis, a les pistes del club de tennis; 
pàdel, taekwondo i futbolí, a l’Slam Club.
També hi va haver tota una sèrie d’ex·
hibicions esportives: Cavalls, al camp 
de futbol; i karate i activitats dirigides, a 
l’Slam Club.

La Festa de l’Esport va comptar amb la 
col•laboració d’un gran nombre d’enti·
tats dedicades a la pràctica esportiva i a la 
promoció d’una vida sana, com 4000peus 
Associació Excursionista, Club Atletisme 
Collbató, Club Centre d’Esports Collba·
tó, Club Ciclista Collbató, Club Tennis 
Collbató, Club Tennis Taula Collbató, 
DO·KAI Collbató, Escola de Taekwondo 
Collbató, Slam Club, Penya Blaugrana de 
Collbató i Centre Hípic Collbató.


