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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 DIVENDRES
BIBLIOLAB: UN INVENT DE LEONARDO DA 

VINCI AMB LGO WEDO

Activitat adreçada a nens i nenes de 0-6 anys.
Hora: 17 hores 
Lloc: Biblioteca

XERRADA ASS. PETIT MÓN: “FINANCES 

ÈTIQUES”
Hora: 18 hores 
Lloc: Casal de Cultura 

CONVERSES SOBRE HISTÒRIA DE 

CATALUNYA

A partir d’un fet o problemàtica actual, veurem quin 
és el seu origen i la seva evolució històrica per poder 
entendre perquè passa. A càrrec del doctor en Història 
Antoni Lardín.
Hora: 19 hores 
Lloc: Casal de Cultura 

CLUB DE LECTURA: “MORFINA. RELATS D’UN 

JOVE METGE” 
Club de lectura sobre el llibre “Morfina. Relats d’un jove 
metge”, de Mikhaïl Bulgàkov. Es conversarà amb Jaume 
Creus, traductor de l’obra.
Hora: 19 hores 
Lloc: Biblioteca

9 DISSABTE
TALLER DE MÀGIA

Taller familiar d’introducció a la màgia adreçat a nens i 
nenes d’entre 6 i 12 anys.
Hora: 11 hores 
Lloc: Casal de Cultura

BALL MENSUAL DEL CASAL D’AVIS

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

TEATRE: “ENTRE DONES”

Organitza el grup de Teatre T.E.I Casino Santfeliuenc. 
Hora: 19 hores
Lloc: Casinet

15 DIVENDRES A 17 DIUMENGE
IV FESTIVAL DE MÚSIQUES AMADEU VIVES

Informació de la programació a la pàgina 10. 

19 DIMARTS
BIBLIOLAB: INTRODUCCIÓ A LA MECÀNICA. 

MARBLE MACHINE.

Activitat adreçada a nens i nenes de 0-6 anys.
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

21 DIJOUS
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ARA O MAI”, DE 

NÚRIA PICAS

Trobada amb l’esportista d’ultra trails Núria Picas per 

NOVEMBRE
conèixer el seu llibre sobre l’experiència esportiva, 
l’esforç i el patiment.
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

22 DIVENDRES
CONVERSES SOBRE HISTÒRIA DE 

CATALUNYA

A partir d’un fet o problemàtica actual, veurem quin 
és el seu origen i la seva evolució històrica per poder 
entendre perquè passa. A càrrec del doctor en Història 
Antoni Lardín.
Hora: 19 hores 
Lloc: Casal de Cultura 

DIVENDRES DE FOTO

Sessió dedicada a la fotografia, de l’associació 
Objectivament.
Robert Frank: La mirada d’Amèrica. Recorregut pel treball 
del fotògraf suís a l’Amèrica dels anys 50.
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

23 DISSABTE
TXERNÒBIL. VESPRADA SALSERA SOLIDÀRIA

Tarda solidària de ball i animacions amb els professors 
de l’associació de ball de La Martorell Salsera. 
Col•labora amb Collbató per la Solidaritat.
Hora: 18 hores
Lloc: Casinet

25 DILLUNS

DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Lectura del manifest, encesa d’espelmes i presentació 
d’un treball audiovisual sobre la violència de gènere 
des de la perspectiva intergeneracional.
Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura

29 DIVENDRES
CONVERSES SOBRE HISTÒRIA DE 

CATALUNYA

A partir d’un fet o problemàtica actual, veurem quin 
és el seu origen i la seva evolució històrica per poder 
entendre perquè passa. A càrrec del doctor en Història 
Antoni Lardín.
Hora: 19 hores 
Lloc: Casal de Cultura

ACTIVITAT “CERCLE DE DONES”

Xerrada informativa de l’associació Petit Món.
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

30 DISSABTE
TEATRE SOLIDARI: REVOLTA DE BRUIXES

La companyia “La Teatral” presenta aquesta obra de 
Josep M. Benet i Jornet.
Codirigida per Joan Martorell i M. Àngels Sellés.
Lloc: Casinet



Ajuntament

Miquel Solà 

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

Cristina Fernández

Tercera tinenta d’alcalde
Regidora de Via pública, 
Medi ambient, Seguretat i 
Mobilitat
(ERC-GIC-AM)
fernandeztnr@collbato.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports, 
Joventut i 
Gent Gran
(ERC-GIC-AM)
rierahj@collbato.cat

Lourdes Vilalta

Regidora de Turisme, 
Promoció econòmica i 
Comerç
(ERC-GIC-AM)
vilaltanl@collbato.cat

Josep Estradé 

Primer tinent d’alcalde
Regidor d’Acció 
territorial, Urbanisme 
i Serveis
(ERC-GIC-AM)
estradecj@collbato.cat

Mar Andreu

Segona tinenta d’alcalde 
Regidora d’Igualtat, 
Cultura i Patrimoni
(ERC-GIC-AM)
andreurm@collbato.cat

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)

El carrer Amadeu Vives, a l’altura de la Sala Portals, tancat 
per obres de consolidació estructural de l’Ajuntament

El carrer Amadeu Vives, al seu pas 
al costat de l’edifici de l’Ajunta-
ment resta tallat per les obres 
de consolidació del segon pis de 

l’Ajuntament que s’han iniciat avui. 

El trànsit es desvia cap a la dreta, pel pas-
satge de Sant Corneli, passant per davant 
de la sala Portals i fins a arribar al passeig 
Mansuet. Es recomana als conductors 
triar altres sortides del poble per facilitar 
el trànsit fins que finalitzi la intervenció.

Les obres que s’estan duent a terme a 
l’Ajuntament formen part de la primera 
fase del projecte de consolidació estruc-
tural de l’edifici, amb un pressupost de 
221.197,86 euros i un ajut econòmic de 
la Diputació de Barcelona que gairebé 
cobreix la totalitat de l’import, ja que és 
de 199.078 euros.

La subvenció està integrada en el marc del 
Programa Complementari de reforma i 

millora d’equipaments locals de la 
Diputació, en la Línia de suport 5: 
“Edificis singulars i elements pa-
trimonials”.

El material històric que es conserva-
va a la planta segona de l’Ajuntament 
s’ha catalogat i traslladat al Casal de 
Cultura per al seu emmagatzematge.
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Ple Municipal 

El ple de Collbató rebutja la sentència
del Tribunal Suprem

La sessió extraordinària i urgent 
del ple municipal de Collbató 
va aprovar el 15 d’octubre, amb 
els vots favorables dels grups 

d’ERC-GIC, Junts X Collbató-Més Coll-
bató i l’abstenció del grup dels Socialistes 
de Collbató, la moció de rebuig de la sen-
tència del Tribunal Suprem relativa als 
presos pel procés català. Al ple va excusar 
la presència el regidor de Ciutadans. 

El ple es va iniciar amb una intervenció 
del secretari, que va explicar que no hi 
havia cap ne

cessitat jurídica ni administrativa que 
justifiqués la urgència. En aquest sentit, 
l’alcalde, Miquel Solà, va fonamentar-la 
en el sentit que, un cop feta pública la 
sentència del Tribunal Suprem, calia que 
l’Ajuntament es posicionés políticament 
de seguida. El ple va sotmetre a votació la 
urgència i es va aprovar per unanimitat.

A continuació, es va sotmetre a votació 
excepcionar la sessió del règim d’assistèn-
cies aplicable a les sessions del ple. Es va 
aprovar amb tots els vots a favor, excepte 
el grup dels Socialistes, que es va abstenir.

Plantar cara a la voluntat 
repressora de l’Estat 
espanyol
Un cop aprovats aquests punts, l’alcalde, 
Miquel Solà, va llegir la moció. En 
ella es formulava la defensa del dret 
d’autodeterminació, es deixava clar que 
“votar no és cap delicte” i es reclamava 

la llibertat de totes les persones preses i 
exiliades.
El text, que qualifica de “moments molt 
greus” els que estem vivint, va defensar 
“plantar cara a la voluntat repressora de 
l’Estat espanyol” i va demanar l’amnistia 
per a totes les persones.
Finalment, a les seves conclusions, la 
moció va manifestar el rebuig per la 
sentència del Tribunal Suprem, que 
representa una regressió dels drets i 
de les llibertats, va reclamar la llibertat 
immediata de les persones empresonades 
i l’amnistia de les persones empresonades 
i exiliades, va mostrar el compromís amb 
el dret a l’autodeterminació, va reafirmar 
el caràcter pacífic i no violent de les 
mobilitzacions, va condemnar tots els 
intents de criminalització, va exigir al 
govern de l’Estat que respecti la legitimitat 
de les persones, es va comprometre a 
treballar amb el Parlament i l’Assemblea 
d’Electes i a la defensa del diàleg, de la 
pluralitat política i a fer avinent la situació 
de repressió política.

Crítica de la regidora 
Casanovas a les fotografies 
de la concentració de dilluns
La regidora de Junts x Collbato-Més 
Collbató, Teresa Casanovas, va definir 
l’1 d’octubre com l’exercici més gran 
de democràcia, va transmetre la seva 
solidaritat amb les famílies dels presos 
polítics i va demanar a totes les persones 

de Collbató fer “de la nostra indignació 
una motivació”. També va demanar a 
l’equip de Govern de l’Ajuntament que 
estiguessin a l’altura, i es va mostrar 
molt crítica amb les fotografies que 
havia publicat el servei de Comunicació 
de l’Ajuntament sobre la concentració 
del dia anterior al ple a les xarxes socials, 
destacant, a la seva queixa, que a les 
imatges es veiessin les persones que 
van fer lectures davant dels assistents 
(el responsable d’Assemblea Nacional 
Catalana a Collbató i l’alcalde de 
Collbató, entre altres membres del ple 
municipal, dient que “no és hora de fer 
campanyes electorals”.

La regidora socialista 
demana retornar al debat 
polític i defensa espais de 
diàleg
La regidora de Socialistes de Collbató, 
Gemma Rodríguez, va indicar que el 
conflicte és polític i que la sentència 
no afavoreix la seva resolució. La 
representant socialista va demanar 
“retornar al debat polític i de les 
idees” i va defensar “espais de diàleg”. 
Rodríguez va rebutjar la sentència 
condemnatòria i va demanar que les 
institucions “ens representin a tots i a 
totes”.

Respecte a la crítica formulada sobre 
les fotografies, l’alcalde, Miquel Solà, va 
subratllar que no hi havia cap intenció 
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Ple Municipal 

El ple de setembre aprova l’ordenança sobre ús 
del sòl i edificació i crea la Junta de Portaveus

Abans de començar el ple, l’al-
calde, Miquel Solà, va pro-
posar sotmetre un parell de 
mocions a tràmit d’urgència. 

Una, contra les amenaces d’Endesa a les 
famílies vulnerables, la urgència de la qual 
es va aprovar per unanimitat, i la segona, 
una declaració que condemnava les deten-
cions en diverses poblacions catalanes, la 
urgència de la qual es va aprovar amb el 
vot en contra del regidor de Ciutadans, 
Juan Antonio Mani, i l’abstenció de la re-
gidora socialista, Libry J. Ahumada.

Aprovació de l’ordenança 
dels processos sobre l’ús del 
sòl i edificació
Després de l’aprovació de les actes ante-
riors, va començar la part resolutiva, amb 
la proposta d’aprovació inicial de l’orde-
nança reguladora dels processos d’inter-
venció administrativa municipal sobre l’ús 
del sòl i edificació: llicències urbanístiques 
i comunicacions prèvies.
La regidora de Junts per Collbató-Més 
Collbató M. Teresa Casanovas va anun-
ciar que el seu grup votaria a favor i va 
incidir en què “caldrà dotar l’estructura 
municipal i aportar recursos per donar 
resposta”.
El regidor d’ERC-GIC Josep Estradé va 
respondre que “el ciutadà ha de tenir 

partidista i va dir que “tots els membres 
del ple estaven convidats a participar-
hi”. L’alcalde també va demanar al 
grup socialista que transmeti als seus 
representants a Madrid que “se seguin 
i dialoguin, ja que, des de la nostra 
banda, mai hem marxat”.

Finalment, la regidora d’ERC-GIC, 
Mar Andreu va destacar que “això 
ja no va d’independència, sinó de 
democràcia, de drets i d’injustícia”. 
En relació amb la crítica sobre la 
fotografia, la regidora Andreu també 
va voler insistir en el fet que s’havia 

convidat a tothom i que “no s’han 
d’aprofitar aquests moments per fer 
partidisme”.
A l’hora de votació, es va aprovar 
la moció amb tots els vots a favor, 
excepte les dues regidores del grup 
Socialista, que es van abstenir.

molt clar què és una comunicació prèvia, 
els terminis són a partir de l’OAC” i va 
coincidir en el fet que “tots plegats hem 
de veure si és suficient o no”.
Per part del grup socialista, la regidora Li-
bry J. Ahumada va voler saber si s’havia 
fet una consulta pública prèvia a organit-
zacions i a ciutadans i quins havien estat 
els resultats.
L’alcalde va explicar que s’havia exposat al 
taulell públic i no hi ha hagut cap aporta-
ció. En el període d’avantprojecte es van 
recollir els comentaris o dubtes i l’orde-
nança es va redactar a continuació.
La regidora Ahumada va criticar que no 
hi participessin regidors de l’oposició en 
la comissió redactora i va demanar que 
l’equip de Govern fos més democràtic.
En aquest sentit, la regidora Casanovas va 
respondre que és una ordenança estandar-
ditzada que es va tractar a la comissió del 
CAUM.
El regidor Estradé va indicar que s’havia 
tractat no una vegada sinó repetidament i 
que, fins ara, s’estava sotmetent els veïns a 
un procediment molt enutjós per un tema 
que és molt menor.
Finalment, l’alcalde va recollir la deman-
da de participar en comissions tècniques. 
A l’hora de la votació, es va aprovar amb 
l’abstenció del grup socialista i el vot a fa-
vor de la resta de formacions.

Aprovació per unanimitat 
de la creació de la Junta 
de Portaveus
El següent punt era la creació de la 
Junta de Portaveus, un fòrum de 
debat de les forces polítiques on 
estiguin representants els grups 
polítics amb la presidència de l’alcalde. 
Les funcions d’aquest organisme són 
l’assessorament per a la formació 
de l’ordre del dia dels plens, i el 
tractament de qüestions que l’alcalde 
vulgui sotmetre a consideració. Es 
va proposar celebrar les reunions 
el primer dilluns de cada mes, a les 
19.30 hores, a la Sala de Juntes. La 
compensació per participar-hi serà de 
50 euros per regidor i sessió, amb un 
màxim de 10 anuals.
La regidora M. Teresa Casanovas va 
indicar que li semblava una eina adient 
i que regularitza el funcionament 
democràtic d’un ajuntament del segle 
XXI i va mostrar el seu agraïment 
perquè es posi en marxa.
El punt es va aprovar per unanimitat.

Modificació de crèdit
A continuació  es  va  tractar  la 
modificació de crèdit per 950.000 
euros. L’alcalde va reconèixer que 

El Ple Ordinari del mes de setembre, celebrat el dia 23 a la Sala Portals, va 
aprovar l’ordenança dels processos sobre l’ús del sòl i edificació i la creació de 
la Junta de Portaveus. Un dels temes destacats durant el torn de preguntes va 
ser la denúncia dels actes incívics que van tenir lloc durant la celebració de la 
Festa Jove, a la Festa Major.
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Ple Municipal 

no volien haver de sotmetre aquest 
punt al ple, però les lleis i mesures 
que afecten el dia a dia de l’autonomia 
local redueixen la capacitat de les 
corporacions per a la gestió dels 
recursos. Solà va criticar que es fixa 
la premissa que els ajuntaments 
s ó n  d e f i c i t a r i s  q u a n  s ó n  l e s 
administracions públiques que millor 
gestionen els recursos.

Per tots aquests fets, han de dedicar 
el superàvit a amortització del deute 
i que “tot i estar en disconformitat, 
hem de plantejar aquest punt”. La re-
gidora M. Teresa Casanovas va anun-
ciar que el seu grup votaria en contra 
i va titllar la proposta de “molt poc 
valenta i poc imaginativa”.

Per part del grup socialista, Libry J. 
Ahumada va anunciar el desacord del 
seu grup i va fer una crítica per l’es-
cassa execució del pressupost, dient 
que “creiem que s’haurien de dedicar 
a les obres que necessita el municipi”.

L’alcalde va explicar que la diferència 
amb altres municipis és que els altres 
ajuntaments han disposat de l’apro-
vació dels pressupostos mentre que, 
a Collbató, han passat dos anys sense 
que es pogués tenir pressupost. Solà 
va indicar que “el que estem fent és 
planificar els quatre anys, no ser co-
vards; ens han collat i estem pagant 
les conseqüències”.

Va ampliar la informació el regidor 
Josep Estradé, que va dir que “el po-
ble demana inversions financerament 
sostenibles, en enllumenat, aigua, que 
generin un estalvi i no estem a tems 
de fer aquestes inversions el 2019. 
Si ara amortitzem, a partir de l’1 de 
gener podrem demanar un crèdit; no 
estem negant res al veïnat, es redac-
taran molts projectes i es podran ges-
tionar”.

La regidora Casanovas va insistir en 
què cal fer inversions, no estalvis i els 
va etzibar que “els hi falta imaginació 
financera”. El regidor Estradé la va 
reptar a què li digués una inversió 
que tingui un projecte i es pogués fer 
aquest any.

El regidor Mani va comentar, iròni-

cament, que es podien haver plante-
jat les actuacions en anteriors pres-
supostos, “ja que hi havia persones a 
l’equip de Govern que tenien molta 
imaginació”.

En les votacions, es va aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de Govern 
i el regidor de Ciutadans i els vots en 
contra del grup socialista i de Junts 
per Collbató-Més Collbató.

El nomenament del jutge de pau 
substitut es va aprovar per unani-
mitat.

Defensa del sector de la 
vinya
A continuació es va sotmetre a 
votació la moció presentada per 
Junts per Collbató-Més Collbató i 
ERC-GIC en defensa del sector de la 
vinya com a element dinamitzador 
del territori i en suport de la vegueria 
del Penedès i que defensava les 
funcions socials, territorials i de futur 
d’aquests cultius.En el seu torn de 
paraula, el regidor de Ciutadans es va 
queixar que no es fessin mocions per 
fets com el tancament de la biblioteca 
a l’estiu, els incidents a la festa jove 
o els dies que Collbató no té servei 
de salut perquè els metges agafen 
vacances.
El va respondre l’alcalde, explicant-
li que, com a regidor, “té tot el dret, 
tota la llibertat i tota la potestat 
per presentar qualsevol d’aquestes 
mocions quan vulgui”.
A l’hora de la votació, es va aprovar 
amb l ’abstenció del  regidor de 
Ciutadans i el vot a favor de la resta 
de formacions.

En suport del rescat a la 
Mediterrània
La següent moció, al suport del res-
cat a la Mediterrània, la va presentar 
la regidora d’ERC-GIC Mar Andreu. 
Va denunciar la persecució política 
a les entitats no governamentals que 
estan salvant vides al mar i va refer-
mar el compromís de Collbató com a 
municipi d’acollida, així com exigir al 
govern de l’Estat complir els compro-
misos de reubicació i les sentències.
El regidor Mani va dir que estava 

d’acord en posar fi a les màfies però 
que la manera no és enviar vaixells 
i va dir que no està en contra de la 
moció sinó del plantejament.

La regidora Teresa Casanovas va in-
sistir que la situació és dramàtica i cal 
posar una solució.

Pel que fa als representants socialis-
tes, la regidora Gemma Rodríguez va 
explicar que no estaven d’acord amb 
el redactat de la moció i que s’hi abs-
tindrien.

En la votació, es va aprovar amb els 
vots favorables d’ERC-GIC i Junts 
per Collbató-Més Collbató i les abs-
tencions dels grups socialista i de 
Ciutadans.

Moció contra les 
amenaces d’Endesa de 
tallar el subministrament 
a famílies vulnerables
La següent moció, presentada en 
tràmit d’urgència per Socialistes de 
Collbató, Junts per Collbató-Més 
Collbató i ERC-GIC, volia donar 
resposta a les amenaces d’Endesa 
que tallaria el subministrament a les 
famílies vulnerables si no es pagava 
un deute.
La regidora Gemma Rodríguez va 
demanar la retirada de l’amenaça 
d’Endesa i l’inici d’una negociació que 
la Generalitat hauria de liderar.
El regidor Mani es va mostrar en 
desacord amb el punt que indicava 
la condonació del deute a Endesa. 
En resposta, la regidora Cristina 
Fernández li va dir que es tracta 
de només el 0,3% del pressupost de 
l’elèctrica, quan té grans beneficis.

L’alcalde va denunciar que “qui ha 
traït l’esperit d’aquesta llei són les 
empreses”. També va respondre la 
regidora Casanovas, que va dir que 
el punt de la condonació era el més 
important.

A l’hora de la votació, es va aprovar 
amb els vots a favor de tots els grups, 
excepte Ciutadans, que s’hi va abs-
tenir.
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Moció contra la detenció 
de 9 ciutadans catalans
La  següent  moc ió  presentada 
d’urgència per denunciar la detenció 
de 9 ciutadans catalans, acusats, 
presumptament, de planejar accions 
violentes. La regidora Mar Andreu 
va  exp l i car  que  e l  m o vim e nt 
independentista es caracteritza per ser 
cívic i pacífic i va denunciar que s’està 
promovent un relat fals.
La regidora Casanovas va abundar en 
què aquestes detencions li semblaven 
“indignants i ridícules”.
La regidora Gemma Rodríguez va 
reconèixer que no estaven al cas 
dels fets i, finalment, el regidor de 
Ciutadans va demanar que es jutgi 
què s’ha fet quan es disposi de tota la 
informació.
La moció es va aprovar amb els vots a 
favor d’ERC-GIC i Junts per Collbató-
Més Collbató, l’abstenció de Socialistes 
de Collbató i el vot en contra del 
regidor de Ciutadans.
El següent punt del dia era donar 
compte de la contractació de dos 
dinamitzadors de turisme i de l’acord 
de la Junta de Govern relatiu a la 
transferència de crèdits.
La regidora M. Teresa Casanovas 
va criticar que no havien rebut la 
documentació i va demanar poder 
disposar d’ella, un clam al qual es va 
sumar la regidora Libry J. Ahumada.
El torn de precs i preguntes el va 
iniciar el regidor Mani preguntant per 
uns mesuraments que s’estaven duent 
a terme en parcel•les de Can Dalmases. 
Li va respondre l’alcalde indicant que 
probablement seria un promotor. 
El regidor de Ciutadans també es va 
queixar de la brutícia en alguns solars 
de Can Dalmases.
La regidora de Junts per Collbató-Més 
Collbató Sílvia Baraldés va denunciar 
el servei de Correus al poble i va 
preguntar si l’Ajuntament tenia previst 
fer alguna cosa per tal que millorés. 
L’alcalde va respondre que des de 
l’Ajuntament es trasllada el malestar a 
Correus pel deficient servei que ofereix 
cada estiu. Solà va situar el problema 
en l’àmbit estatal i es va queixar que, 
amb Correus, no hi ha cap interlocutor 
directe.

La regidora Baraldés també es va inte-
ressar per l’arribada de la fibra òptica 
al polígon industrial. L’alcalde va ex-
plicar que el problema rau en el fet que 
la visió de Telefónica és de quantitat; a 
Esparreguera han arribat perquè tenen 
molt més potencial i no volen compar-
tir la fibra domèstica amb clients in-
dustrials, fet que dificulta l’arribada de 
la fibra.

El regidor Estradé va ampliar que, cada 
3 o 4 meses, es posa en contacte amb el 
cap de desplegament i va explicar que 
“ja ens van confirmar que l’any 2019 no 
arribaria i estem treballant per aconse-
guir que arribi el 2020”.

La regidora Baraldés també va voler 
saber per què l’Ajuntament no va par-
ticipar en les concentracions feminis-
tes davant de l’Ajuntament. La regidora 
Mar Andreu va respondre que no era 
una convocatòria institucional sinó 
d’un partit concret.

A continuació, la regidora Casanovas 
va voler saber si havia quedat deserta 
la plaça de tècnic de Serveis Jurídics. 
L’alcalde va explicar que s’havia tornat 
a convocar perquè les persones candi-
dates havien suspès.

El tancament de la piscina 
petita
El següent punt que va preguntar la 
regidora Casanovas era sobre el tanca-
ment de la piscina petita. Volia saber 
quina havia estat l’avaria, si era pre-
visible i quin projecte de reparació hi 
havia.

El regidor Jordi Riera va explicar que 
es va detectar un consum excessiu 
d’aigua, que podia arribar a generar 
un forat, així que es va decidir tallar el 
subministrament, per si s’estava acu-
mulant aigua en el subsòl. Respecte a la 
reparació, va dir que s’estava treballant 
amb els tècnics i que serà un dels pres-
supostos de cara a l’any 2020, com a 
inversió i que és una prioritat de l’àrea 
d’Esports.

El regidor Estradé va comentar que es 
va encarregar un estudi geotècnic per 

part d’una empresa especialitzada, que 
fa servir càmeres a les canonades. Se-
gons va dir, “ens trobem a la fase de 
diagnosi; sabem on es produeix la fui-
ta i que el subsòl no està especialment 
afectat”. Segons va concloure, “amb 
tota aquesta informació podrem deci-
dir quina és la intervenció a fer, amb 
la intenció que l’estiu vinent la piscina 
petita estigui en funcionament”.

La regidora M. Teresa Casanovas va 
criticar que el web municipal no esti-
gués publicat el cartipàs municipal.

Defensa de la festa 
organitzada pels Joves de 
Collbató i crítica als actes 
incívics
A continuació es va obrir el torn de 
precs i preguntes per a la ciutadania. 
Es va proposar plantejar a Felip VI com 
a persona non grata i es va voler donar 
suport als joves perquè dinamitzin el 
poble i continuïn organitzant actes. La 
regidora Mar Andreu va subratllar que 
l’Ajuntament sempre dona suport als 
joves i va demanar que ningú faci ser-
vir incidents puntuals per utilitzar-los 
com a arma política.

En aquest sentit, el regidor Jordi Rie-
ra va destacar que la festa jove va ser 
un èxit, de tal manera que, per altres 
festes, caldrà oferir-los un espai més 
gran, com la pista coberta o el camp 
de futbol. El regidor Riera també va 
voler subratllar que l’equip de Govern 
estava molt agraït per tota l’ajuda que 
havien rebut dels organitzadors. Riera 
va diferenciar la capacitat organitzativa 
dels Joves de Collbató, que mobilitzen 
molta gent, i els actes vandàlics puntu-
als, que va criticar.

La regidora Mar Andreu va voler fer 
una reflexió sobre el comportament de 
la joventut i dels seus pares. Pel que fa 
als organitzadors, va destacar que “es-
tem molt contents amb ells”.

Finalment, l’alcalde va demanar fer au-
tocrítica si alguna cosa no s’ha fet bé, 
però també va voler emmarcar el pro-
blema a escala social, dient que “tenim 
un problema greu si a les festes hi ha 
nens de 13 anys alcoholitzats”.

Ple Municipal 
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Divendres, l’actor imitador Pep Pla-
za va oferir un pregó desenfadat i 
ple d’imitacions, que va culminar en 
“el Collbatonazo”, l’escenificació de 
l’inici de les festes. A continuació, la 
música va prendre els carrers, amb 
l’espectacle de Fel Faixedas “Bona nit, 
ben parits!”, al Casinet, que més que 
una actuació va ser un viatge amb 
música per les experiències personals 
del músic, i les actuacions d’Oscar DJ 
i de la Banda Biruji, a la Pista Coberta. 

Dissabte al matí la Festa Major es va 
desplaçar a Can Dalmases. A les 9 del 
matí, va tenir lloc el campionat ama-
teur de futbol sala, amb la col•labo-
ració del Centre d’Esports Collbató. 
Mitja hora més tard, a les 9.30 hores, 
va començar la pedalada popular. 

El Circ Vermut va oferir, a les pis-
tes esportives, l’espectacle Ni cap ni 
peus, on dos personatges feien servir 
objectes quotidians per crear les seves 
coreografies circenses, que van rebre 
l’aplaudiment del nombrós públic 
que s’hi va aplegar. 

A les 17.30 hores, al passeig Mansu-
et es va iniciar la Cercavila popular, 
amb els gegants de Collbató A les 
18.30 hores, hi va haver la tradicional 
exhibició castellera.

La Festa Major pren Collbató amb 
quatre dies plens de ritme

Quatre dies, del divendres 13, fins al dilluns 16 de setembre, plens d’activitats per a 
totes les edats. La Festa Major va oferir nous espais i va incloure un Punt Lila perquè 
tothom pugués gaudir de les activitats sense agressions masclistes. Una altra de 
les novetats, el tobogan al Passeig Mansuet, va ser una de les grans atraccions 
d’enguany.
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Arribada la nit, la colla de diables Sal-
nitrats de Collbató va dur a terme el 
seu Seguici del Pastor, una cercavila 
amb establiments col•laboradors que 
oferien un tast (tapa i beguda) a preus 
populars a aquells que acompanya-
ven el seguici, amb música en directe 
d’una xaranga.

Pel que fa a la música, a les 23 hores hi 
va haver la Montserrat Techno Par-
ty, una festa jove amb música techno 
a l’Àrea de l’Esplai la Salut. Tot i que 
es van produir comportaments incí-
vics per part de participants a la festa, 
que van afectar al Nucli Antic, es va 
tractar de bretolades d’un grup limitat 
d’assistents. L’Ajuntament va emetre 
un comunicat per criticar aquestes 
accions i per agrair al grup de Joves 
de Collbató tota la seva col•laboració 
durant la nit. 

A la Pista Esportiva Martí Gil, la Fun-
dación Tony Manero va presenta el 
disc Lugares Comunes, amb un estil 
proper a l’acid-jazz dels anys 90. A les 
1.30 hores, DJ Miguelito Superstar va 
tancar la nit.

Diumenge van haver-hi jocs infantils 
amb Rovell d’Ou, que també van pre-
sentar l’espectacle infantil “Tabasco 
que Rasco”, per divertir a tota la fa-
mília.

Durant el matí, a la plaça de l’Era, va 
tenir lloc el concurs de dibuix de la 
festa major, per a nens i nenes d’entre 
3 i 12 anys i es va oferir, al migdia, un 
vermut de festa major.

A la tarda, es va celebrar el campionat 
amateur de basquet, a la Pista Espor-
tiva Les Illes.

A les 19 hores, al Casinet, Quico el 
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries van 
oferir un gran espectacle de cançó 
tradicional, ple de musicalitat i bon 
humor. Per a aquelles persones que 
no els coneixien en directe, la seva 
proposta va ser tot un descobriment.

Els actes de diumenge van finalit-
zar, amb el Correfoc dels Salnitrats. 
L’eterna lluita entre les forces del bé 
i del mal, entre el poble de Collbató i 
el Marmotot, van tornar a omplir els 
carrers del poble de foc i diversió.

Dilluns, la Festa Major de Collbató es 
va acomiadar amb actes per a la gent 
gran, un súper tobogan al passeig 
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Mansuet i la tradicional cantada d’ha-
vaneres amb el grup Roques Blaves.

El súper tobogan urbà, amb 50 metres 
de pura diversió amb piscina final. 
Una forma ben refrescant d’acomia-
dar les festes i d’acomiadar els darrers 
dies amb temperatures estiuenques. 
La canalla va gaudir d’allò més bai-
xant una i altra vegada pel tobogan.

Finalment, el grup Roques Blaves 
va oferir el seu tradicional reperto-
ri d’havaneres al Casinet, amb rom 
cremat per a tots els assistents, com a 
acte final de les festes.
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Del 15 al 17 de novembre, el IV Festival 
de Músiques Amadeu Vives oferirà 

propostes musicals per a tots els gustos

La quarta edició del Festival de 
Músiques Amadeu Vives ofe-
reix una àmplia oferta artística, 
amb la participació del cantautor 

collbatoní Ferran Palau, Sparagaria Or-
questra i una visita a la representació de 
“Doña Francisquista”, al Liceu, que ja ha 
exhaurit totes les localitats.

La tarda de divendres 15, a les 17 hores, al 
Casal de Cultura, hi haurà teatre, dansa i 
titelles de la mà de Núria Serra i l’especta-
cle “Marina i el somni de volar”, adreçat a 
tota la família, una història sobre el valor 
davant les situacions noves i de canvi.

Al mateix Casal, a les 19.30 hores, es farà 
la inauguració oficial del IV Festival de 
Músiques Amadeu Vives. Tot seguit, un 
taller-guia-audició de la famosa sarsuela 
d’Amadeu Vives, “Doña Francisquita”, a 
càrrec del Carles Farràs, director de l’Es-
cola municipal de música de Collbató.

Després, es lliuraran els premis del con-
curs de superlectors de la biblioteca de 
Collbató i en acabar, els assistents podran 
prendre un refrigeri.

Concert de Ferran Palau 
al Casinet
La vetllada finalitzarà amb el concert de 
Ferran Palau, a les 22 hores, al Casinet. El 
cantautor collbatoní presentarà, en acús-
tic, “Kevin”, que és el seu quart disc en 
solitari. Segons expliquen en el seu segell, 
Hiddentrack, és un disc pop que amb tocs 
de soul Easy-loving, i l’obra més romàn-
tica i colorista de l’artista.

En Ferran Palau ofereix sempre els seus 
personals i especials universos. Diven-
dres nit els compartirà amb nosaltres, a 
Collbató.

Dissabte, Sparagaria 
Orquestra, al Casinet
La nit de dissabte 16 hi haurà l’actuació 
d’Sparagaria Orquestra amb “Emocions 
Vives”, al Casinet, a les 22 hores. L’entrada 
és gratuïta i l’aforament limitat.

Amb l’entrada es demanarà una aportació 
solidària d’1 euro destinada a l’Associació 
d’Amics de l’Orgue de Collbató, associació 

destinada a l’organització de concerts, dels 
quals en podem gaudir cada temporada.

Sortida al Liceu per veure 
“Doña Francisquita”
Pels amants de la sarsuela, diumenge 17 
tancarà el festival i al mateix temps, el 
cap de setmana, amb una sortida al Gran 
Teatre del Liceu, per assistir a la pre-
sentació de “Dona Francisquita”, l’obra 
mestra absoluta d’Amadeu Vives, amb 
posada en escena de Lluís Pasqual, que 
canvia els diàlegs parlats per oferir una 
visió fresca de la sarsuela del mestre de 
Collbató. Una reinterpretació i posada en 
escena diferents.

La sortida, gràcies a una col•laboració 
amb el Gran Teatre del Liceu es fa a un 
preu molt reduït, 40 euros, que inclouen 
l’entrada a platea i el transport. Aquesta 
proposta ha estat molt exitosa, i les entra-
des s’han exhaurit.

Un cap de setmana amb una variada ofer-
ta, per seduir i complaure tots els gustos!
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Del 10 al 14 d’octubre, el 
patrimoni històric de Coll-
bató va ser el protagonis-
ta d’una sèrie d’actes per a 

grans i petits. 

El 10 d’octubre es va fer una ruta per a 
infants de 6 a 12 anys al nucli antic de 
Collbató, per mostrar a les noves ge-
neracions el nucli històric del nostre 
municipi. 

Divendres, a partir de les 18 hores, la 
programació va continuar en el Casal 
de Cultura. Així, a les 18 hores hi va 
haver la inauguració de l’exposició de 
fotos antigues de Collbató, a càrrec de 
l’Associació Objectivament. Una hora 
més tard, a les 19 hores, va tenir lloc 
la presentació dels nous treballs de la 
Universitat de Barcelona a les coves 
prehistòriques de Collbató, amb el 
títol d’”Herències i perspectives”, que 
va mostrar els usos que les persones 
prehistòriques van fer de les coves i 
els vestigis que s’hi troben. 

Redescobrint Collbató, a les Jornades
Europees de Patrimoni

Jornada especial a l’Àrea 
d’Esplai La Salut
Dissabte, l’Àrea d’Esplai La Salut va 
acollir una jornada per a totes les edats 
que va tenir una gran participació. De 
10 a 13 hores es va fer el concurs de 
pintura “Vine a dibuixar l’entorn de La 
Salut”, per a infants de 0 a 12 anys. Al 
mateix temps, hi va haver un espai de 
joc al carrer, dirigit per les associaci-
ons Juga-la i Vidalba.

A les 11 hores, va tenir lloc l’espectacle 
infantil “El guardià de la nit”, a càrrec 
de la companyia Lollipops.

A les 14 hores, tothom va recuperar 
forces amb la botifarrada popular, 
a càrrec de l’Associació de Joves de 
Collbató. 

Un cop dinats, a les 18.30 hores es van 
lliurar els premis del concurs de pin-
tura infantil i, per tancar la jornada, de 
19 a 21 hores va tenir lloc lloc un con-
cert a càrrec dels músics locals Slim & 
Whylan, que van oferir una gran ac-
tuació, interpretant clàssics del rock i 
del blues.

Diumenge, visita literària i 
vermut

Les jornades es van tancar diumenge, 
a les 11.30 hores, al nucli antic, amb la 
visita literària amb la M. Àngels Sellés, 
que va presentar el llibre “De Chamar-
tín a Collbató”, amb inici a la plaça de 
l’Església i que va finalitzar amb un 
vermut al Molí de l’Oli. 
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“La flama de l’amor”,
una agència matrimonial al Casinet

Gran concert de Soledad 
Cardoso i Izumi Kando, dins 

del cicle d’Amics de l’Orgue de 
Collbató

El Grup Escènic Illets d’Abrera va presentar al Casinet l’obra “La flama de l’Amor. Agència 
matrimonial, S.L.”, dins de la 4a roda de teatre de la Coordinadora del Baix Llobregat. 

L’Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató van portar 
el 6 d’octubre a Collbató l’original proposta dels “Sons 
del temps i la distància”, un concert en què l’organista 
japonesa Izumi Kando i la soprano argentina Soledad 
Cardoso van sorprendre i emocionar el públic. 

L’obra era una esbojarrada comè-
dia que enllaçava la recerca de 
l’amor per un grup de persones, 
que interactuaven constanment 

en clau de comèdia. 

La proposta la va presentar el Grup Escè-
nic Illets d’Abrera, que va néixer el 1999 
de la mà d’un grup de veïns i veïnes de 
la urbanització Les Carpes i amb la seva 
constància i passió s’han fet un nom en-
tre els grups de teatre amateur de la co-
marca. 

El Grup Escènic Illets d’Abrera va gua-
nyar el premi a la millor presentació escè-
nica del 42è Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Piera amb l’obra Federico García 
Lorca ‘Calor, alma y pasión’, que també es 
va poder veure a Collbató i que va deixar 
un gran record.

N o és habitual escoltar músi-
ca de tangos interpretada a 
l’orgue, com va passar ahir. 
Alguns temes, interpretats 

només a l’orgue, altres, a duo, amb la veu 
de soprano de Soledad Cardoso, que can-
tava amb una veu melodiosa i poderosa 
que al mateix temps acaronava i que va 
envoltar el públic d’emoció.

Mentrestant, les mans de la Izumi Kan-
do passejaven per damunt del teclat com 

una brisa suau, però decididament ferma, 
mentre els seus peus ballaven lleugers 
fent les notes greus de les peces, en un 
exercici de perfecta coordinació.

Aries, oratoris, bolero, cançó tradicional 
japonesa i també una versió de la peça 
“Alfonsina i el mar”, que va ser amb la 
qual van tancar el concert i que va arren-
car les llàgrimes d’alguns espectadors. Les 
dues artistes van regalar un bis al públic 

interpretant l’”Ave Maria, sobre l’Inter-
mezzo de la Cavalleria Rusticana”, de 
Mascagni.

I amb el cor ple de bells sons es va tan-
car un espectacular concert que va ser la 
prova de què un format de concert amb 
instruments clàssics, com és l’orgue o la 
veu d’una soprano, poden interpretar un 
repertori eclèctic, i apropar la música a 
les oïdes menys habituades.

Collbató informa | 13



Notícies

Els divendres, converses sobre la història de 
Catalunya, al Casal de Cultura. Inscriu-t’hi!

Les agulles il·luminades de Montserrat i la 
interpretació d’El Cant dels Ocells protagonitzen 

l’acció Llum i Llibertat a Collbató

A partir del 4 d’octubre i fins al 20 de desembre, el Casal de Cultura et proposa, divendres, 
el taller Converses sobre història de Catalunya, a càrrec del doctor en Història Antoni 
Lardín. Les sessions tenen lloc de 19 a 20 hores, al Casal. 

El mirador de La Salut va ser el punt de reunió, el 30 de setembre, per veure l’inici de 
l’acció Llum i Llibertat, que ha il·luminat tota la nit 131 agulles de Montserrat amb 
farells led. L’Assemblea Nacional Catalana de Collbató va organitzar aquesta trobada en 
coincidència amb l’encesa de llums. 

El taller relaciona passat i present. 
Així, a partir d’un fet o proble-
ma actual, s’analitzarà quin és 
l’origen i la seva evolució histò-

rica per poder entendre perquè passa.

Antoni Lardín, nascut a Collbató, és un 
historiador i doctor en història contempo-
rània per la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). Està especialitzat en els perí-
odes de la República i la Guerra Civil així 
com en la militància del PSUC en els anys 
quaranta i cinquanta del segle XX. Lardín 
és membre del Centre d’Estudis de les Èpo-
ques Franquista i Democràtica (CEFID).

Poc després que comencés l’acció 
a Montserrat, passades les 8 de la 
tarda, el mestre orguener Albert 
Blancafort va interpretar, a la 

pianola, El Cant dels Ocells, davant d’un 
bon nombre de persones que omplien el 
mirador de La Salut. Un cop interpreta-
da la peça, Blancafort va explicar com un 
grup de veïns i veïnes es retroben cada 
nit per retre homenatge als presos mit-
jançant la música.

Va obtenir el doctorat el 2004 
amb la tesi Els treballadors in-
dustrials de Catalunya i el PSUC 
(1938-1959). Ha publicat articles 
a les revistes L’Avenç, Hispania 
Nova i Historia del Presente.

El taller és totalment gratuït, però 
les places són limitades, així que 
et recomanem que t’inscriguis tan 
aviat com puguis. Per fer-ho, pots 
escriure a casal.collbato@collba-
to.cat, o presencialment al Casal 
de Cultura.

Finalitzat l’acte al Mirador, molts veïns 
i veïnes, així com persones que venien 
d’altres poblacions, es van anar apropant 
a diferents punts del poble per trobar la 
millor ubicació per contemplar les agulles 
de Montserrat il•luminades. Els voltants 
de l’EADA de Can Dalmases van estar 
molt concorreguts per immortalitzar el 
moment amb càmeres i telèfons mòbils.

Llum i Llibertat és un projecte que ha es-
tat impulsat per Artistes de la República, 
Assemblea Nacional Catalana de Man-
resa, Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya i el suport d’Òmnium Cul-
tural i va consistir a il•luminar cent tren-
ta-una agulles del massís de Montserrat, 
en record dels cent trenta-un presidents 
de la Generalitat de Catalunya, per recla-
mar la llibertat de Catalunya.
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La Collbatonina culmina amb èxit la seva IX edició

Notícies

E l Club Atletisme Collbató va 
celebrar el 22 de setembre la IX 
edició de la Collbatonina, la cur-
sa de muntanya al Parc Natural 

de Montserrat que travessa pistes i corri-
ols. La cursa va oferir un recorregut amb 
més corriols i desnivells.

La Collbatonina oferia dos traçats, de 5 i 
10 kilòmetres, i curses infantils. 

La IX edició d’aquesta prova té lloc des-
prés d’un any sense 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 na-
tura, com així va ser.
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Notícies

A companyada de la Núria 
Prades, altra escriptora molt 
apreciada a Collbató i que 
ha visitat en alguna ocasió al 

Club de Lectura, i de la regidora de Cul-
tura, Mar Andreu, la Care Santos va con-
vocar un nombrosíssim grup de lectores 
ansioses de comentar amb ella les seves 
opinions.
La Care Santos va explicar el seu modus 
operandi. És una treballadora perseve-
rant amb un mètode, ja que escriu sempre 
escoltant peces de Bach que aconseguei-
xen aïllar-la del soroll extern i li permeten 
el grau de concentració que necessita per 
ordir les seves trames.
De les seves trames també va explicar que 
a ella, una novel•la lineal li resulta avorri-
da, per això construeix trames, per, textu-
alment “complicar-se la vida”.
Va defendre el fet que quan un lector se-
gueix un autor, espera llegir un altre nou 
llibre d’ell del mateix estil.
Sobre la seva novel•la, les intervencions 
es van centrar en Reina, el personatge 
protagonista, tant de les afinitats com de 
les aversions que va causar en les lectores, 
així com del sentit de culpa per construir 
una bona carrera professional i com 
afecta el grau d’atenció que es dedica a 

La Biblioteca de Collbató estrena Punt Lila

Care Santos omple el Club de Lectura

l’educació dels fills. Arran del personatge 
també es va parlar de la masculinitat, de 
la paternitat, i de les investigacions amb 
psicòlegs que ha fet l’autora per tenir 
les eines correctes per desenvolupar els 
detalls de les trames. I també va avançar 
que està a punt de sortir la segona part 
de la novel•la, de manera que alguna de 
les trames que s’han apuntat i no resolt 
quedaran degudament explicades.
Sobre la seva tècnica, la Care Santos va 
fer el símil amb la cuina. El que costa 
de fer els primers cops, va sortint més 
fàcilment amb la pràctica i a més a més, 
quan ho tens per la mà, pots fer canvis, 
experiments, tornar-te més exigent. I 
va insistir novament en la perseverança. 
Ella imparteix alguns tallers d’escriptura 
que li han permès conèixer a gent talen-
tosa però què no tenien la constància per 
a treballar.
 En acabar, va recomanar alguns autors, 
com el Jonathan Franzen, i el seu llibre 
“Les correccions”, o el Wilkie Collins, 
que li semblava molt millor que Conan 
Doyle o Dickens.
Després, el Club de Lectura va oferir un 
sopar-refrigeri on totes les participants 
van poder seguir la conversa, mentre so-
paven informalment.

La Biblioteca de Collbató ha obert un espai dedicat a llibres que se centren en temàtiques 
en defensa de la igualtat, de reflexió sobre els àmbits professionals i personals de les 
dones i del col·lectiu LGTBIQ+. 

El Club de Lectura va estar ple, el 19 de setembre, de lectores que van venir a escoltar 
i compartir impressions amb l’escriptora Care Santos, autora de “Tot el bé i tot el mal”. 

A mb aquesta iniciativa de la regidoria d’Igual-
tat, es volen visibilitzar les temàtiques rela-
tives a totes aquestes persones així com 
evidenciar les problemàtiques que han 

d’afrontar i la defensa de la lluita contra els estereotips, 
les conductes masclistes i el patriarcat.

Aquest espai anirà ampliant mensualment la seva base 
bibliogràfica per adaptar l’oferta de textos als nous cor-
rents en defensa de la igualtat d’oportunitats i de drets.

Vine a conèixer el Punt Lila de la Biblioteca de Collba-
tó. El pensament és la millor eina de lluita contra qual-
sevol mena de discriminació!
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Notícies

La Diada creix a Collbató

XII Caminada Popular 4000peus Collbató

La celebració d’enguany de la Diada a Collbató va haver de lluitar contra les condicions 
climatològiques adverses, que van obligar a la celebració dins del Casinet i a la 
suspensió de la marxa de torxes. Tot i els inconvenients, la celebració va mostrar una 
clara tendència creixent. 

Amb una participació de més 
entitats de Collbató i amb un 
gran nombre d’assistents, el 
Casinet es va omplir per ce-

lebrar la Diada, ahir nit. A les 20.30 ho-
res, l’alcalde de Collbató, Miquel Solà, 
i la regidora de Cultura, Mar Andreu, 
van donar la benvinguda als assistents i 
van presentar els integrants de l’Escola 
de Música Municipal de Collbató, que 
van interpretar L’Estaca.

La Caminada Popular 4000peus 
Collbató va tenir lloc el 6 d’oc-
tubre. Va ser tot un èxit, gràcies 
a la col•laboració de collbato-

nines i collbatonins, juntament amb el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC), i l’Ajuntament de 
Collbató.

Els representants del Consistori van rea-
litzar l’Ofrena Floral de l’Ajuntament, que 
va donar pas a les ofrenes dels partits po-
lítics i entitats del poble. Entre els partits, 
hi van participar Esquerra Republicana 
de Collbató, Grup d’Independents de 
Collbató, Socialistes de Collbató i Junts 
per Collbató-Més Collbató. Seguida-
ment, van fer les seves ofrenes les entitats 
Assemblea Nacional Catalana de Coll-
bató, Associació Teatral La Forja, Asso-
ciació de Veïns del Casc Antic i Pujolet, 
Collbató per a la Solidaritat, Associació 
de Dones, Amics de l’Orgue, Colla de Ge-
gants de Collbató, Bombers de Collbató, 
Associació de Joves de Collbató, Cassolai-
res de la Font del Còdol, Veïns del Cant 
dels Ocells i 4000Peus.

Per tancar l’ofrena, l’Escola de Música va 
interpretar El Cant dels Ocells, que va 
obrir el torn de discursos, fets per l’Enric 
Serra, d’Assemblea Nacional Catalana de 
Collbató, i per l’alcalde de Collbató.

A continuació, es van projectar dos ví-
deos, sobre el projecte Llum i Llibertat i 
sobre les dones represaliades pel procés.

L’Escola de Música va convidar totes les 
persones a interpretar Els Segadors, i, 
finalitzada la interpretació conjunta de 
l’himne nacional de Catalunya, l’Ajunta-
ment va oferir coca i mistela als assistents.

Aquest any hi havia alguna modificació 
en els recorreguts, que vorejaven el ves-
sant sud de la muntanya de Montserrat, 
amb dues opcions: una fàcil, i l’altra una 
mica més difícil.

El recorregut llarg, de 24 km, tenia un 
desnivell absolut de 423 m, la dificultat 

era mitjana i no oferia cap dificultat per 
a excursionistes en forma.

També hi havia un recorregut curt, de 
12 km, amb desnivell absolut de 125 m, 
i era una ruta fàcil i apta per tothom.
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Notícies

Un Casinet ple gaudeix de la pel·lícula Maleïda 
1882, de l’Albert Naudin

El Casinet es va omplir de gom a gom per veure en primícia la pel•lícula Maleïda 1882, 
dirigida per l’Albert Naudin, cineasta de Collbató, en un acte de presentació en què van 
participar el director, l’actor Lluís Soler i l’estudiós de Jacint Verdaguer Bernat Gasull.

L’acte va ser presentat per l’alcal-
de, Miquel Solà i hi van assistir 
la regidora de Cultura, Mar 
Andreu, i el regidor d’Esports, 

Jordi Riera.

La pel•lícula se situa a l’estiu de 1882, 
any en què el poeta Jacint Verdaguer 
ressegueix el Pirineu a peu, en condici-
ons adverses i amb materials precaris. 
En Verdaguer fou el primer a fer aquesta 
gran travessa d’alta muntanya fins al cim 
de l’Aneto. A partir d’aquesta aventura, 
va escriure el seu poema èpic “Canigó”. 

Maleïda 1882 bascula entre el docu-
mental i la recreació històrica, i, a la seva 
projecció, va destacar per la seva especta-
cular fotografia i pel detallista vestuari i 
attrezzo dels intèrprets.

Un cop finalitzada la projecció, es va 
obrir un debat amb el nombrós pú-
blic assistent, que es van interessar per 
les condicions precàries en què es feia 
muntanyisme a finals del segle XIX i en 
els documents de Verdaguer que docu-
mentaven la travessa, entre altres temes. 
L’interès suscitat per la pel·lícula va fer 
que el torn de preguntes s’allargués fins 
passades les 10 de la nit. Està previst que 
Maleïda 1882 s’estreni comercialment 
l’any vinent.

El creador de la pel•lícula, el cineasta 
Albert Naudin, viu fa anys a Collbató, 
és alpinista i muntanyenc i ha produït 
altres films com L’exploració del Borkol-
doy i Les Muntanyes d’en Jamal. Male-
ïda 1882 fou presentat el 10 de juny al 
FIC-CAT (Festival Internacional de 
cinema en català) i ha estat produïda per 
Filmexplora Produccions, amb la par-
ticipació de TV3 i amb el suport de la 
Fundació Jacint Verdaguer, Musèu dera 
Val d’Aran, Ecomuseu Valls d’Àneu i la 
Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya.
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Notícies

Alcaldes, alcaldesses i alts 
càrrecs polítics i tècnics de 
l’àmbit de l’habitatge, els 
serveis socials i la pobresa 

energètica de les quatre capitals de 
província catalanes, així com d’altres 
municipis d’arreu de Catalunya, es 
van reunir ahir, dijous 5 de setembre, 
a Terrassa per reforçar el front comú i 
establir el full de ruta a seguir per res-
pondre a Endesa davant de la vulnera-
ció del que estableix la Llei 24/2015 de 
mesures urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la po-
bresa energètica.

A la trobada, que va comptar amb re-
presentació d’una cinquantena d’ajun-
taments, entre ells, el de Collbató, 
amb l’assistència de la tercera tinenta 
d’alcalde, Cristina Fernández, es va 
arribar a l’acord d’exigir a Endesa i a 
les empreses subministradores la con-
donació del deute acumulat per les fa-
mílies protegides per la Llei 24/2015, i 
es va posar de manifest el compromís 

Collbató, en la reunió d’ajuntaments a Terrassa 
per exigir la condonació del deute de les famílies 

protegides per la llei 24/2015
Una cinquantena d’ajuntaments es van reunir el 4 de setembre a Terrassa per reforçar 
el front comú municipal davant l’amenaça d’Endesa. 

municipal en la lluita per garantir els 
drets bàsics per una vida digna, com 
els de l’energia i l’habitatge, proposant 
una declaració conjunta i una propos-
ta de text per a la presentació de moci-
ons als Plens Municipals per a tots els 
municipis de Catalunya.

Durant la reunió es va analitzar i 
debatre el posicionament davant la 
carta que la companyia ha fet arribar 
als ajuntaments, on reclamava el pa-
gament del 50% del deute de persones 
i famílies en situacions vulnerables, 
amenaçant amb talls per a aquest oc-
tubre. Així, es va debatre una decla-
ració i un text per a mocions muni-
cipals, que seran enllestits en els dies 
vinents, i que es farà arribar també a 
les diputacions catalanes i a les enti-
tats municipalistes.

Finalitzada la reunió, els alcaldes, al-
caldesses i regidors i regidores pre-
sents, van oferir una roda de premsa 

per presentar els principals punts de 
la declaració consensuada, en la que 
es va escenificar la força del món local 
en la defensa dels drets bàsics per una 
vida digna de la ciutadania.

Per als governs municipals reunits 
ahir a Terrassa, la carta d’Endesa és 
una amenaça intolerable, ja que vul-
nera un dret bàsic de les persones i 
per aquest motiu es va acordar instar 
a les empreses que es lucren amb ser-
veis elementals com la llum, l’aigua o 
el gas a assumir el compliment de la 
legalitat vigent a Catalunya amb la llei 
24/2015, que protegeix els drets de les 
persones en situació de vulnerabilitat. 
La fermesa en la defensa d’aquesta 
llei ha estat un altre dels acords de la 
trobada. Fruit d’una Iniciativa Legis-
lativa Popular sorgida de moviments 
socials, i que va ser aprovada per una-
nimitat al Parlament de Catalunya, 
la llei 24/2015 prohibeix els talls de 
subministrament a les persones vul-
nerables, demostrant ser eficaç i ga-
rantista.

En la declaració es va incloure un 
punt on s’exigeix a Endesa que condo-
ni el deute acumulat per les persones 
protegides per la llei, recordant que 
els signants del document no accepta-
ran cap xantatge, i instant que qualse-
vol negociació futura haurà de ser en 
el marc d’un conveni signat entre les 
empreses elèctriques i les administra-
cions públiques catalanes, on quedin 
garantits i establerts els fons previstos 
a la mateixa llei. En els acords pre-
sos ahir, a més, s’insta al Govern de 
la Generalitat a prendre el lideratge 
polític en la defensa dels drets energè-
tics, especialment de la ciutadania més 
vulnerable, promovent la negociació 
amb les companyies i l’establiment 
dels convenis previstos a la llei.
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CONCENTRACIÓ PER LES PERSONES 
DETINGUDES EL 23 DE SETEMBRE
Veïns i veïnes de Collbató van participar, el 26 de setembre, en 
la concentració d’urgència convocada per l’Assemblea Nacio-
nal Catalana en protesta per la decisió judicial d’empresonar les 
7 persones detingudes el passat 23 de setembre. 
En la concentració es va guardar un minut de silenci en record 
de les persones detingudes i com a protesta per a aquesta acció.

TORNEIG POPULAR DE PING 
PONG, A L’ESCOLA MANSUET
El 21 de setembre va tenir lloc el Torneig Popular 
Collbató, al gimnàs de l’Escola Mansuet, al carrer 
Montjuïc s/n, davant de l’Slam Padel. La inscripció 
era totalment gratuïta, el mateix dia del torneig. 
De 9 a 10 hores, es va fer la inscripció i escalfa-
ment, i de 10 a 13 hores, va tenir lloc el torneig 
popular. 

130 PERSONES PARTICIPEN EN 
LA PAELLA DEL CASAL D’AVIS
130 persones van poder tastar la paella que es va 
preparar el 5 d’octubre al Casal d’Avis Sant Corneli, 
de Collbató. Aquest dinar és una més de les activi-
tats que organitza de manera continuada  aquest ca-
sal per promoure una vida més activa entre la gent 
gran de Collbató i que inclou jornades de ball i visi-
tes a altres poblacions. Si estàs interessat, pots pas-
sar pel Casal d’Avis, al Casal de Cultura, les tardes de 
dies laborables, de 16 a 19 hores, o els pots contactar 
en el correu-e casalavissantcorneli@gmail.com

XERRADA DE L’ASSOCIACIÓ PETIT MÓN 
SOBRE SOCIETAT HIPERMEDICADA I 
SALUT, AL CASAL DE CULTURA

L’Associació Petit Món va oferir la xerrada “Conse-
qüències de néixer i créixer en una societat hipermedi-
cada” a càrrec de Mercè Meseguer Rico, metgessa. 
Des d’una visió global de la salut i de la persona, es par-
larà de la capacitat d’auto curació i de les conseqüències 
de l’híper medicalització, tant en els infants com en els 
adults.
L’associació Petit Món va néixer a Collbató el 2010 
com la unió de famílies conscienciades amb l’alimenta-
ció ecològica i la salut. Petit Món vol acollir i divulgar 
tot aquell coneixement que ajudi a millorar el benestar 
integral de les persones i de la societat. Si vols tenir més 
informació, pots visitar www.associaciopetitmon.com

Breus
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Grups Polítics

APODEREM-NOS
Des de la indignació però amb la serenor necessària d’una hora 
greu, manifestem  el nostre rebuig frontal a un judici que ha estat 
una farsa, una condemna injusta per un delicte, el de sedició, que 
no és real. Creiem, com crèiem llavors, que l’1 d’octubre va ser 
l’exercici autèntic més gran de democràcia que ha vist Europa en 
les darreres dècades. Sempre defensarem el dret dels catalans a 
decidir què volen ser, a pensar com vulguem i a manifestar les 
nostres idees en pau i llibertat.

Volem mostrar la nostra plena solidaritat amb les famílies dels 
presos polítics. Ho fem de manera molt sentida i no ens queden 
paraules de consol en uns moments com aquests. Tenen tot el 
nostre suport i ens tindran sempre al seu costat. Són part d’aquest 
drama perpetrat per un Estat que no només és sord al nostre clam 
democràtic, sinó que és cec a la realitat de persones que només 
pensen i actuen pacíficament. Fa dos anys que són a presó per 
complir amb el programa electoral que molts vam defensar.

Junts per Collbató–Més Collbató, defensem i defensarem qualse-
vol mobilització pacífica per protestar contra aquesta injustícia, 
contra aquesta criminalització d’idees. L’excepcionalitat continu-
ada en què vivim ens ha de fer ser responsables i coneixedors 
del nostre paper en la societat. Demanem a tots els collbatonins i 
collbatonines, però també a tot el país, fer de la nostra indignació 
una motivació per ser ferms en la reacció a la injusta sentència. I 
aquesta fermesa ens obliga a ser determinats i serens. Sapiguem 
ser dignes d’un moment greu, que és l’inici d’una nova etapa que 
sabem que serà llarga i intensa.

¡TODOS CONTRA LOS VIOLENTOS!
En el Pleno del lunes 23 de Septiembre, el Gobierno Municipal 
incluyó, con carácter de urgencia, una moción de rechazo a las de-
tenciones realizadas el domingo anterior, a 9 personas vinculadas 
con los CDRs, y a los que se les incautó sustancias consideradas 
precursores para la fabricación de explosivos. A esta moción, el 
único grupo que se opuso fue el de Ciutadans.

El martes, 15 de Octubre, se llevó a cabo un Pleno extraordinario 
para presentar una moción, a propuesta del Gobierno Municipal, 
de respuesta a la Sentencia del Tribunal Supremo al denominado 
“Juicio del Procés”.

El jueves, 17 de Octubre, el Gobierno Municipal dio apoyo y 
participó en la “marcha pacífica” hacia la “huelga general” del día 
siguiente en Barcelona. Marcha pacífica porque los que se encon-
traron pillados no tuvieron más remedio que aguantar el bloqueo 
de carreteras y huelga general porque si no cerrabas el negocio te 
perjudicaban de distintas maneras.

Curiosamente, los mismos que denuncian la judicialización de la 
política están politizando la justicia.

A Ciutadans no le interesa el partido de ninguno de los acusados, 
encausados o sentenciados, ni de éste ni de ningún otro juicio. 
Nosotros seguiremos defendiendo la aplicación de las leyes igual 
para todos, tal y como marca la Constitución, gracias a la cual, 
estamos todos desempeñando nuestros cargos.

Sin acatamiento a la Ley no hay democracia. 

Discutamos de política y de ideologías, buscando puntos que nos 
unan, pero respetemos siempre a las personas y a sus derechos.

Trabajemos para realizar unos buenos presupuestos para el próxi-
mo año, que mejoren la vida de todos los vecinos, y busquemos 
soluciones a los problemas que nos afectan a todos en el día a día.

LA SENTÈNCIA QUE ENS CONDEMNA A TOTS I TOTES
La coalició ERC-GIC-AM es va crear com un projecte polític 
d’àmbit local fruit de l’experiència d’haver governat junts els dar-
rers quatre anys. Aquesta vocació municipal però no és neutra, 
ens uneix una visió d’esquerres, ecologista, feminista i compro-
mesa amb la llibertat del nostre país.

I és precisament aquest compromís amb el procés polític que viu 
Catalunya un dels elements que ens condicionen el nostre dia a 
dia. Per sobre de tot som demòcrates, som defensors de les lli-
bertats i drets polítics de tots els nostres conciutadans, i és quan 
aquests es veuen amenaçats que el nostre compromís s’enforteix.

Hem esperat a escriure aquestes línies a saber oficialment quina 
és la sentència del Tribunal Suprem pels presos polítics catalans 
que des de fa mesos estan empresonats preventivament per fer 
possible l’1 d’octubre. La sentència duríssima condemna entre 9 
i 13 anys de presó a l’Oriol, el Raül, la Carme, en Jordi, en Josep, 
la Dolors, el Quim i els Jordis, acusats de sedició i malversació de 
fons públic.

La resposta democràtica ve en forma de tsunami a través de mo-
bilitzacions, vagues, però també amb respostes institucionals. 
Nosaltres hi serem, com sempre, al costat de qualsevol acció que 
mostri el rebuig a aquesta vergonya de venjança perpetrada per 
l’Estat. Sempre estarem al costat de la llibertat, de la democràcia, 
dels vots, de l’autodeterminació dels pobles. Dignes i orgullosos 
lluitarem contra la repressió d’un Estat que ens vol atemorits. I 
ho fem amb la convicció que ho fem per defensar els drets i les 
llibertats de tots els nostres veïns i veïnes, siguin independentis-
tes o no.  

COLLBATÓ DEIXA ESCAPAR 2 DE CADA 5 EUROS RECAPTATS
El govern del poble, fent ús de la seva majoria absoluta, destina prop 
de 950.000 euros a pagar deute i no els gasta en el pressupost.

El govern ha decidit pagar quasi un milió d’euros als bancs, diners 
que donarien molt de marge per resoldre mancances de la vila. Ho 
creiem del tot innecessari, ja que sabem que el nostre poble ara té 
capacitat més que suficient per sostenir els compromisos de deute 
i assumir-ne més per aconseguir millores amb valentia i precaució. 
Quan governàrem vam fer importants esforços en restriccions eco-
nòmiques per tal de tenir un ajuntament sanejat i sostenible econò-
micament.

Són molts diners que sobren perquè no s’han sabut gastar del pressu-
post de l’any 2018. El mateix ajuntament informa que només es van 
fer servir el 57% dels diners pressupostats! 2 de cada 5 euros no s’han 
utilitzat per allò que el govern diu que farà.

Els diners recaptats han de ser utilitzats per les necessitats del poble 
i que darrerament son motiu de queixa per la desatenció de les més 
bàsiques com neteja viaria, manteniment de parcs, arranjament d’ins-
tal•lacions (vestuaris del pavelló Martí Gil), asfaltat de carrers, ade-
quació urbanística de barris (Bosc del Missé sense clavegueram, sense 
permisos de construcció i pendent de ser un barri amb els mateixos 
drets que la resta de barris del poble), la llista és llarga i manca espai.

Més d’una veïna o veí es pregunta si cal pagar tants impostos i no 
s’utilitzin per al poble ans el contrari, per avançar als bancs el paga-
ment de crèdits que ja estava acordat i previst pagar a terminis amb 
solvència i comoditat.
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Esport

Presentació del CE Collbató

L’últim cap de setmana de setembre va tenir lloc la 
presentació oficial de les seccions del CE Collbató 
per a la temporada 2019-20. La Pista Coberta Martí 
Gil va ser el camp de joc on tots els jugadors i juga-

dores del club es van poder mostrar davant dels aficionats.
L’acte va comptar amb el servei de bar solidari organitzat 
per l’Associació de Collbató per la Solidaritat, que va oferir 
refrigeris i entrepans als assistents.
Les persones assistents van poder així conèixer les formaci-
ons que participaran en les diferents categories de la lliga de 
futbol sala on concorre el club, a l’espera de poder aconse-
guir, o millorar, els grans resultats aconseguits la temporada 
passada.

24 |Collbató informa


