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Nous arranjaments
a les llars de gent
gran
(Pàgina 5)

Esportbató, 
un mes d’activitats
saludables 
al medi natural
(Pàgina 11)

Si al mes de febrer es tancava la primera
fase de la rehabilitació de la zona verda de
Can Dalmases, durant els passats mesos de
març i abril es treballava en la que ha estat
la segona fase de les actuacions previstes.
Aquestes han tingut per objectiu millorar
l’accessibilitat d’aquesta zona del municipi
a partir de la creació d’un camí que perme-
trà transitar l’espai d’una manera més sen-
zilla. A més s’han ordenat els accessos.

La segona fase, a més de millorar
aquests aspectes relacionats amb la mobi-
litat, també ha permès la col·locació de
plantes autòctones. (Pàgina 7)

Enllestida la segona fase de 
recuperació de la zona verda 
de Can Dalmases
A més de la col·locació de nova vegetació, els treballs
duts a terme s’han centrat a millorar l’accessibilitat en
aquest espai

La Portals es consolida amb més de 2.000 esportistes a peu i en BTT (Pàgina 12)

L’Ajuntament de Collbató ha aprovat
una modificació de l’ordenança que
marca la taxa d’aigua destinada a re-
duir el preu en el seu conjunt i a ade-
quar-lo al nombre d’habitants de cada
llar. D’aquesta manera s’estableix una
reducció del 10% al tercer tram d’ús
domèstic que beneficia tota la pobla-
ció i un increment d’un metre cúbic
per habitant i mes a cada tram per a
aquelles famílies de 4 o més membres.
Aquesta actuació permet que el preu
de l’aigua es rebaixi per al total de la
ciutadania i, especialment, per a les fa-
mílies més nombroses. (Pàgina 3)

Estalvi per a les
famílies en la
taxa d’aigua

Els treballs
s’han completat amb

la plantació de vegetació
autòctona
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Telèfons d’interès

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 El Bruc 93 771 01 31
CAP Collbató 93 777 07 59
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 
Repsol Gas (averies) 901 12 12 12 
Serveis funeraris (Pomfusa) 93 775 55 52
Sorea 93 777 09 44
Sorea (telèfon 24 hores) 902 25 03 70
Taxi Collbató, El Bruc i Esparreguera        

659 68 09 19 / 616 78 83 27 / 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

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

Agenda maig · juny 2015

Del 10 d’abril al 22 de maig
Divendres de 17 a 19 h
Taller de retoc fotogràfic digital
CASAL DE CULTURA

Del 17 d’abril al 10 de juliol
Divendres de 18 a 20 h
Taller de lectura en veu alta
CASAL DE CULTURA

Del 24 d’abril al 14 de maig
Exposició Territoris Fantàstics literatura
infantil i juvenil
CASAL DE CULTURA

28 d’abril, 5 i 12 de maig
18.30 h
Coaching: Pares i fills. Ens entenem?
CASAL DE CULTURA

Del 30 d’abril al 14 de maig
De dilluns a divendres de 10 a 14 h 
i de 16 a 20.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h
Exposició: «Màquines de vent»
CASAL DE CULTURA

De l’1 al 10 de maig
(Consulteu programa)
Continuen les activitats de l’«Esporbató
al medi natural»

Diumenge 3 de maig
19 h
Documental: Pirates
Narra històries del grup d’escaladors 
«Pirates», nascuts a Barcelona als anys 70
CASINET

Del 4 al 9 de maig
(Consulteu programa)
Setmana de la Gent Gran

Dimecres, 6 de maig
20.30 h
Presentació del llibre: Damià el Cartoixà
i la Guerra dels segadors
Autors: Lluís i Gisela Carbonell
CASAL DE CULTURA

Dijous 7 de maig
De 17 a 19 h
Taller: «El cinema ens descobreix el 
cinema»
CASAL DE CULTURA

De 17 a 19 h
Taller: «Escriptura creativa per a joves
creadors»
CASAL DE CULTURA

Divendres 8 de maig
19 h
Esportbató: Xerrada «La dona i l’exercici
físic»
CASAL DE CULTURA

Dissabte 9 de maig
De 10 a 13 h
Torneig de ping-pong
ESCOLA MANSUET

12 h
Concert Gospel Amazing Kids
CASAL DE CULTURA

PRESENTACIÓ DEL GRUP DE DIABLES
«SALNITRATS»
22 h
Mapping
PLAÇA DE L’ERA

22.30 h
Correfoc
INICI: C/PAU BERTRAN

De 23.30 a 1.30 h
Salnitrada 
ERMITA DE LA SALUT

9, 16 i 23 de maig
D’11 a 13 h
Taller «Dibuixem la llum» (fotografia)
CASAL DE CULTURA

Diumenge 10 de maig
8 h
II Marató Muntanya de Montserrat
SORTIDA: PISTA COBERTA MARTÍ GIL

9 h
XXVIII Cursa de l’Alba
SORTIDA: PISTA COBERTA MARTÍ GIL

Dimecres 13 de maig
Audició mensual EMMC

Diumenge 17 de maig
De 9 a 14 h
Tast d’oli gratuït
MOLÍ DE L’OLI

12.15 h
Activitat familiar «I tu on vius?»
DAVANT DEL CASINET, A LA PARADA DE
L’OFICINA DE TURISME DEL MERCAT

19 h
Concert de primavera: Orgue
ESGLÉSIA DE SANT CORNELI

Del 18 de maig al 15 de juny
Exposició «Menjar bé, tu hi guanyes»
CASAL DE CULTURA

Dimecres 20 de maig
17 h
Taller: «Alimentació saludable per a
pares i mares»
CASAL DE CULTURA

Dijous 21 de maig
19 h
Presentació literària Collbató Negre
CASAL DE CULTURA

Dissabte 23 de maig
De 9 a 13.30 h
Dia Europeu dels Parcs Naturals
Trobada: Inici de la drecera dels Graus
(el Pujol)
Preu: Gratuït
Inscripció prèvia:
patronat.presidencia@gencat.cat
Per a més informació: Oficines del
Parc Natural (tel. 938 350 644)
AL PARC DE LA MUNTANYA DE 
MONTSERRAT

Del 25 de maig al 14 de juny
Exposició «La novel·la romàntica»
CASAL DE CULTURA

Dimecres 27 de maig
18 h
Espai concert. Audició mensual EMMC
CASAL DE CULTURA

Diumenge 31 de maig
Activitat familiar coves

Cantata escoles primària

19 h
Concert de primavera: Cante Diem
ESGLÉSIA DE SANT CORNELI

Dissabte 13 de juny
18.30 h
Festival d’Estiu Aeròbic Ball D8N8 
(fi de curs)
TEATRE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

Diumenge 14 de juny
II Ruta d’en Mansuet (BTT)
RUTA PEL MUNICIPI DE COLLBATÓ



El ple extraordinari celebrat el passat 7 d’a-
bril aprovava una modificació de l’orde-
nança fiscal de la taxa pel subministrament
d’aigua que suposarà una reducció en el
seu preu per al conjunt de la ciutadania.

Dues són les principals característiques d’a-
questa modificació: d’una banda, s’esta-
bleix una reducció del 10% del tercer tram
d’ús domèstic per a totes les llars i, de l’al-
tra, s’incrementa un metre cúbic de con-

sum per habitant i mes per a les famílies
de 4 o més membres. Pel que fa al benefici
concret d’aquesta mesura, ens podríem
trobar, per exemple, que una família inte-
grada per quatre persones que consumeix
40 m3 passaria de pagar 71,90 € al trimes-
tre a pagar 58,03 € per consum d’aigua.

La reducció del preu s’ha establert en el
tercer tram, perquè els dos primers ja es-
taven fixats a un preu inferior al que es
paga als municipis del nostre entorn.
Aquest fet ve motivat per la voluntat d’a-
favorir aquelles persones que fan un ús
responsable dels recursos i s’esforcen a no
malbaratar-los. Aquesta actuació ha estat
treballada en el marc d’una comissió ciu-
tadana i entre els diferents grups amb re-
presentació municipal.

A Collbató, els dos
primers trams ja es trobaven

per sota del que es paga
al nostre entorn

Collbató informa Maig 2015 I 3

El preu de l’aigua s’adapta a les 
necessitats familiars
Modificada l’ordenança reguladora de la taxa d’aigua amb una reducció del seu preu

L’Ajuntament de Collbató suprimeix els
articles d’opinió d’aquest número de la
revista municipal

Atesa la proximitat de les eleccions muni-
cipals del proper maig, l’edició d’aquest
número de la revista d’informació munici-
pal no inclou l’editorial de l’alcaldessa ni els
escrits d’opinió dels diferents partits amb
representació al consistori. L’Ajuntament
de Collbató ha decidit suprimir-los excep-
cionalment amb l’objectiu de respectar el
que estableix la Llei orgànica de règim elec-
toral (LOREG) i les instruccions que dicta en
aquest sentit la Junta Electoral Central.
D’aquesta manera es volen preservar els
principis de pluralisme, igualtat, proporcio-
nalitat i neutralitat informativa que esta-
bleix la llei en període electoral.

Tanmateix, la revista municipal, com a
publicació mensual, manté els articles i les
informacions que inclou habitualment amb
la voluntat de respectar el dret fonamental
—recollit a l’article 20 de la Constitució—
de comunicar i rebre lliurement informació.
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Aquest passat mes de març es tancava el
programa «Endavant», que s’ha desenvo-
lupat al llarg del present curs per a pro-
moure l’ocupació entre dos dels grups de

persones que més dificultats tenen per a
accedir al mercat laboral, com són les
dones i els joves. L’acte, amb la interven-
ció de l’alcaldessa, Ana Úbeda, va servir

per a lliurar als participants el certificat
d’assistència i aprofitament.

La voluntat del programa «Endavant»
ha estat doble: d’una banda, s’ha centrat
a oferir fins a sis cursos formatius en àm-
bits com el d’ajudant de cambrer, auxiliar
de jardineria o carretoner, entre d’altres,
que oferien la possibilitat de realitzar pràc-
tiques en empreses de la nostra zona d’in-
fluència. Paral·lelament a la formació en
aquestes noves habilitats i coneixements,
també s’han desenvolupat tallers per a la
millora en la recerca de feina en els quals
es tractaven qüestions com l’entrevista de
treball o la preparació per a fer front al
procés de selecció en el seu conjunt.

Punt final al programa «Endavant» 
per l’ocupació
La proposta formativa ha anat dirigida a dos col·lectius amb especials dificultats
per a la inserció laboral com són els joves i les dones

El programa ha inclòs
tant cursos per a la formació

ocupacional com tallers
per a millorar la recerca

de feina

El Dia de la Dona: reivindicació, lleure i esport
Les activitats desenvolupades al voltant del 8 de març aconseguien novament
un destacat seguiment

Un cop més, la celebració del Dia de la
Dona portava al nostre municipi un pro-
grama complet d’activitats que s’iniciaven
el passat 26 de febrer amb una taula ro-
dona sota el títol «Quin temps tenim? L’or-
ganització de la vida quotidiana». En ella
es tractava sobre la necessitat d’establir
noves maneres de repartir el temps de les
tasques quotidianes, històricament en
bona part en mans de les dones. Un dels
moments amb més repercussió tornava a
ser el Sopar de la Dona que el 6 de març se
celebrava al Casinet amb música en directe.

Pàdel i automassatge
El programa es perllongava més enllà del 8
de març amb un taller d’automassatge al

local de l’Associació de Dones i es tancava
amb un torneig de pàdel femení a l’Slam-

padel el cap de setmana del 14 i el 15 de
març.
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El Programa d’Arranjament d’Habitatges
per a les persones grans té l’objectiu de
millorar les condicions d’accessibilitat, se-
guretat, higiene i habitabilitat mínimes

d’aquest sector de la població així com
també les de les persones amb qui con-
viuen. Es tracta de petites reformes bàsi-
ques en els habitatges que incrementen

l’autonomia i la qualitat de vida
de les persones beneficiàries en
els seus domicilis.

A Collbató, enguany, s’han re-
alitzat quatre actuacions emmar-
cades en aquest programa,
impulsat per la Diputació de Bar-
celona. Qui estigui interessat a
sol·licitar aquest servei ha de
posar-se en contacte amb els Ser-
veis Socials municipals.

Ajuts per a afavorir les 
condicions de vida de la gent 
gran dins la seva llar
El Programa d’Arranjament d’Habitatges per a persones 
grans facilita reformes bàsiques

La mesura pretén
millorar

les condicions
d’accessibilitat,

seguretat,
higiene i habitabilitat

mínimes d’aquest
sector de

la població

L’església de Sant Corneli acull, des
del passat mes de març, un cicle de
concerts de primavera organitzat pels
Amics de l’Orgue. El proper concert
està previst per al dia 17 de maig i
anirà a càrrec de l’Aula d’Orgue del
Conservatori de Terrassa, que actuarà
sota la direcció de Jordi Pajares amb
obres de compositors tan coneguts
com Bach i Mendelssohn. El dia 31 de
maig seran Cante Diem, d’Esparre-
guera, els que oferiran un concert
amb obres de Vivaldi sota la direcció
d’Alícia Prieto. Tots dos esdeveni-
ments començaran a les set de la
tarda.

Concerts de 
primavera 
a l’església 
de Sant 
Corneli
Els Amics de l’Orgue 
organitzen aquest
cicle d’actuacions 
amb la voluntat de 
difondre el gust 
per la música entre 
la ciutadania
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S’inicia la renovació i neteja
dels contenidors
Les tasques de neteja es duen a terme a través de
plans d’ocupació

Amb l’objectiu de dignificar les àrees d’a-
portació de recollida selectiva, l’Ajunta-
ment ha engegat un pla per a renovar i
netejar els contenidors que es troben ubi-
cats a la via pública. En aquest sentit,
aquells contenidors que es troben més
malmesos estan essent retirats i substituïts
per altres de nous.

En la mateixa línia, personal contractat
per l’Ajuntament a través d’un pla d’ocu-
pació ha començat a desenvolupar diver-
ses tasques de manteniment i neteja dels
contenidors que es troben en bones con-
dicions. Les feines de manteniment in-
clouen també la neteja de grafits.

Nous treballs per a la prevenció
d’incendis
L’ADF i l’Ajuntament de Collbató treballen conjuntament
en diferents actuacions

L’Ajuntament de Collbató i l’Agrupació de
Defensa Forestal (ADF) del municipi estan
treballant en diverses actuacions encami-
nades a reforçar la prevenció d’incendis fo-
restals al nostre terme municipal. Els
treballs s’estan duent a terme en diferents
indrets del municipi.

Una de les actuacions la trobem a la
serra de Can Dolcet, on s’està construint
un nou dipòsit d’aigua. D’altra banda,

s’està treballant per connectar el camí del
Telègraf amb la xarxa de camins principals.
I, finalment, a Can Dalmases s’estan obrint
les noves franges de protecció.

A Can Dolcet es construeix
un nou dipòsit d’aigua

L’objectiu de l’actuació
és dignificar els punts

de recollida

L’Ajuntament de Collbató està impul-
sant un projecte que consisteix a rea-
litzar el manteniment de les franges de
protecció forestal a través de la intro-
ducció d’un ramat itinerant d’ovelles i
cabres. Actualment s’està treballant
en tota la tramitació necessària per a
introduir el ramat, sol·licitant permís
als propietaris de les parcel·les per on
passarà el ramat i tramitant amb el
Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya la ins-
cripció de l’explotació com a pastures.
Així, l’Ajuntament ja disposa del pas-
tor i del ramat que farà les tasques de
neteja a les franges de protecció d’in-
cendis, una feina que fins ara es feia
amb mitjans mecànics i humans.

L’Ajuntament ja
disposa del pastor
i el ramat per al
manteniment 
de franges 
forestals
En breu el projecte de 
silvopastura serà una 
realitat a Collbató
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El mosquit tigre, un veí
que ens incomoda
Del 15 al 30 de juny podrem visitar una 
exposició per a aprendre a controlar-lo

Des de principis de maig i fins a finals d’octubre, el mosquit tigre
s’ha convertit en un convidat ja habitual al nostre municipi i co-
marca. La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest
tipus de mosquit, ja que l’aplicació d’insecticides no és un sistema

eficaç per a controlar-ne la
plaga.

El més important i efectiu és
evitar la posta d’ous i el crei-
xement de les larves aquàti-
ques, així com eliminar tots els
punts d’aigua on aquestes

poden créixer. Aquest és un dels consells que podrem rebre si vi-
sitem l’exposició «Mosquit tigre, un veí que incomoda». La mos-
tra, que podrà visitar-se del 15 al 30 de juny al Casal, té l’objectiu
de difondre entre la població totes aquelles mesures per a apren-
dre a controlar l’insecte.

Segona fase de les 
obres de recuperació 
de la zona verda de 
Can Dalmases
Els últims treballs faciliten l’accés 
i la circulació per la zona

Durant els mesos de març i abril, l’Ajuntament de Collbató ha dut
a terme la segona fase de treballs per a la recuperació de la zona
verda de Can Dalmases. Aquesta actuació s’ha desenvolupat amb
l’objectiu de facilitar l’accés
i la circulació per la zona i,
alhora, millorar-ne l’aspecte
a través de la plantació de
vegetació autòctona.

Concretament, les actua-
cions realitzades en aquesta
segona fase han consistit en
la retirada dels canyars, l’e-
xecució d’un camí secundari, l’ordenació dels accessos i la plan-
tació de vegetació de ribera, limítrofa i associada als camins. El
passat mes de febrer es va cloure la primera fase de les obres,
que, en aquell moment, van consistir en l’adequació de dos ca-
mins per tal de poder circular per la zona.

La creació d’un
camí, l’ordenació

dels accessos
i la plantació de

vegetació han estat
les actuacions

principals

El més important és
eliminar tots els

punts d’aigua on
poden créixer-ne

larves
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Segona mostra de productes ecològics i
de proximitat
Diversos tallers i xerrades completen la jornada

El passat diumenge 19 d’abril es va cele-
brar a Collbató la segona edició de la Mos-
tra de Productes Ecològics i de Proximitat.
A més de l’àmbit gastronòmic, enguany la
mostra també presentava altres tipus de
productes ecològics com ara cosmètics, es-
tris de cuina o flors de paper.

La jornada va tenir lloc principalment a
la plaça de l’Era, on durant tot el matí hi
va haver nombroses parades amb els pro-
ductes de proximitat. Allà mateix es va fer
el primer ecomural, una iniciativa que pre-
tén apropar els valors de l’ecologia amb la
tècnica del dibuix mural, i els diversos ta-
llers d’elaboració de sabons. Al centre Al-
zina de Collbató va tenir lloc la xerrada
«L’ABC de l’alimentació sana: com comen-

çar», a càrrec de la farmacèutica Rosa
Montells, i la sessió de «Mindfulness i re-

ducció de l’estrés» a càrrec del coach Car-
les Ruiz-Feltrer.

Durant la jornada es va
realitzar el primer ecomural

de la mostra

Proposta d’activitats
familiars
Des de la Regidoria de Turisme s’or-
ganitzen nombroses activitats que
ens conviden a conèixer el nostre
entorn més proper a través d’acti-
vitats que poden realitzar-se en fa-
mília. De cara al mes de maig tenim
diverses propostes. Una d’elles tin-
drà lloc el proper diumenge 17 de
maig al Molí de l’Oli, on, de 10 a 12
h, podrem fer un tast gratuït d’oli.
El mateix dia 17, a les 12.15 h, po-
drem participar en l’activitat «I tu,
on vius?», sobre les condicions de
vida d’animals i plantes, dirigida a
famílies i nens d’entre 8 i 12 anys.
Finalment, el dia 31 de maig a les
11.30 h tindrà lloc l’activitat «Les
formes de les Coves». Per a més in-
formació podeu adreçar-vos al te-
lèfon 937 779 076 de l’Oficina
d’Informació Turística.

Relleu a la junta del Casal d’Avis
Sant Corneli
Els principals responsables de la junta demanaven 
la seva substitució per diferents motius

El Casal d’Avis Sant Corneli compta amb
nous màxims responsables. La decisió del
relleu al capdavant de l’associació tenia
lloc en la darrera junta d’associats, a la
qual els que han estat màxims responsa-
bles del centre en els darrers anys presen-

taven la seva dimissió per diferents motius.
D’aquesta manera, la presidència ha pas-
sat a ser assumida per Hilario Pérez, men-
tre que Àngel Ventura passa a ser el nou
secretari. La tresorera seguirà sent Aurora
Blázquez.
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Del 10 fins al 29 d’abril el Casal de
Cultura de Collbató acollia la mostra
fotogràfica «Escoles d’altres mons»,
del fotoperiodista Kim Manresa, pro-
moguda per la Diputació de Barce-
lona. A través de 50 fotografies,
l’autor mostra com són les escoles en
les quals estudien infants de països en
vies de desenvolupament com poden
ser Vietnam, Nicaragua o Etiòpia.

Els alumnes de Collbató
L’exposició està orientada a oferir una
reflexió sobre el dret a l’educació i les
condicions en què aquest s’aplica en
diferents països del món. Per aquest
motiu es programava la visita de tots
els escolars del municipi.

Les escoles de 
Collbató coneixen
les «Escoles d’altres
mons»

Les famílies coneixen la llar 
d’infants municipal en la jornada
de portes obertes
La proposta estava destinada a donar a conèixer les
instal·lacions i el programa educatiu del centre abans
de les preinscripcions

Aquest passat 18 d’abril tenia lloc la jor-
nada de portes obertes de la llar d’infants
municipal L’Abellerol per tal de donar a co-
nèixer el centre a les famílies interessades
a inscriure-hi un infant. Allà els partici-
pants van tenir la possibilitat de conèixer
en primera persona tant les instal·lacions
com el programa educatiu que s’aplica.

Preinscripcions
El procés de preinscripció està previst entre
el 4 i el 15 de maig, en les mateixes dates
que l’escola de música. Les persones inte-

ressades poden consultar la documentació
a presentar a través del web municipal,
collbato.cat.

Noves actuacions de l’Escola
Municipal de Música

Al llarg de les darreres setmanes l’Escola
Municipal de Música de Collbató ha pres
part en dues activitats al Casal de Cul-
tura: d’una banda, ha participat a l’Hora
del Conte amb contes musicats i, de l’al-
tra, a l’Espai Concert, on s’ofereixen con-
certs en petit format.
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Els dies 11 i 12 d’abril, l’associació teatral
La Forja va oferir a la ciutadania l’obra La
petició, de l’escriptora Sílvia Baraldés. Més
de 130 persones van assistir a la represen-
tació, una xifra que es considera un èxit
tenint en compte la gran quantitat d’acti-
vitats que van coincidir el mateix cap de

setmana. La crítica va destacar de forma
molt positiva l’originalitat del format i l’es-
cenografia així com el fet d’haver pogut
realitzar pocs assajos abans de presentar
l’obra davant el públic. La petició es podrà
tornar a veure el proper dia 2 de maig al
Bruc.

L’associació teatral La Forja 
s’emporta els aplaudiments 
del públic
L’originalitat del format i l’escenografia han 
caracteritzat la representació de l’obra 
de l’escriptora Sílvia Baraldés

Estrena de 
la nova Colla 
Gegantera
Les festes de Sant Josep
Oriol, al barri del Pi de
Barcelona, van ser el
marc triat per a presentar
els gegants

La nova Colla Gegantera de Collbató
va realitzar la seva primera sortida el
passat 22 de març per participar en
les festes de Sant Josep Oriol, al barri
del Pi de Barcelona. En la trobada, els
collbatonins van presentar en societat
els gegants, que han estat recent-
ment restaurats, i també els seus
nous uniformes. 

La nova entitat va néixer amb la vo-
luntat de mantenir la tradició gegan-
tera al municipi. Els interessats a
formar part de la colla poden fer arri-
bar un correu electrònic a l’adreça
gegantscollbato@gmail.com.

Els alumnes dels centres 
educatius van al teatre
El programa pretén potenciar les arts escèniques 
entre els nois i noies d’educació infantil, 
primària i secundària

Els alumnes d’educació
infantil, primària i secun-
dària de Collbató han
tingut la possibilitat d’as-
sistir a diverses represen-
tacions durant aquest
curs 2014-2015. La ini-
ciativa formava part del
programa «Anem al tea-
tre», que pretén donar
suport a la programació
d’arts escèniques i musi-
cals professionals en ho-
rari escolar. Els infants
d’educació infantil han vist l’obra Cabaret;
els nens i nenes de cicle inicial i mitjà, La
sireneta, i els de cicle superior han pogut
gaudir de l’obra El baró dels arbres.

Aquest curs també hi han participat els
alumnes de segon cicle de secundària, que
han assistit a una representació de teatre
en anglès.

Els alumnes de segon cicle
de secundària han pogut assistir a una

representació de teatre en anglès

L’entitat va néixer
amb la voluntat

de mantenir la tradició
gegantera al municipi
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La Cursa de l’Alba i la
Marató de Montserrat,
el 10 de maig
La celebració de totes dues proves 
tancarà un mes dedicat a la pràctica
d’esport a l’aire lliures

El proper dia 10 de maig se
celebrarà la 28a edició de la
Cursa de l’Alba. Es tracta
d’una prova atlètica que
s’ha convertit en un refe-
rent per als corredors que
participen en les principals
curses que se celebren
arreu de Catalunya. En
aquesta ocasió la prova
collbatonina serà la primera
carrera puntuable de les
Skyrunner National Series,
un circuit internacional que
l’any passat va obrir la Ma-
rató de Montserrat. Com en anteriors edicions, la Cursa de l’Alba
comptarà amb un recorregut de 24 kilòmetres durant el qual es
pujarà fins al cim de Sant Jeroni. 

2a edició de la Marató de Montserrat
El mateix dia es disputarà la Marató de Montserrat, de 42 kilòme-
tres, que aquest 2015 tindrà la seva segona edició. Les inscripcions
per a totes dues proves continuen obertes, tot i que la participació
està limitada a 300 corredors per competició. La Cursa de l’Alba i
la Marató de Montserrat tancaran novament el programa d’acti-
vitats de l’«Esportbató Saludable al Medi Natural».

«Esportbató Saludable
al Medi Natural», un mes
d’activitats a l’aire lliure
El programa inclou l’assessorament de
tècnics especialitzats en exercici físic i
una exposició sobre nutrició saludable

El passat dia 11 d’abril es va posar en marxa l’«Esportbató Salu-
dable al Medi Natural». Es tracta d’una proposta que inclou una
cinquantena d’activitats gratuïtes destinades a promoure l’exercici
físic a l’aire lliure. Durant el mes de maig està previst que els coll-

batonins i collbatonines pu-
guin gaudir de sessions
dinamitzades en els circuits
de fitness, així com classes
de pilates, individual o en
família, i d’iniciació al run-
ning. El dia 7 de maig s’ha
previst una caminada pels

carrers del municipi i el dia 8 hi haurà una activitat esportiva a la
pista coberta Martí Gil que inclourà un esmorzar. El dissabte dia
9 de maig l’escola Mansuet acollirà un torneig de tennis taula.

Activitats complementàries
Les activitats incloses en el programa «Esportbató Saludable al
Medi Natural» compten amb els consells de tècnics especialitzats.
El programa d’aquest any incorpora també una xerrada sobre la
dona i l’exercici físic i una exposició titulada «Menja bé, tu hi gua-
nyes», que es podrà visitar del 18 de maig al 15 de juny.

La Cursa de l’Alba serà,
aquest any, la primera

carrera puntuable
de les Skyrunner
National Series

Durant el mes de maig
s’han previst sessions
dinamitzades en els
circuits de fitness,
així com de pilates

i d’iniciació al running
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Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitats, dades generals,
tràmits en línia... i molt més, al portal web municipal: 

www.collbato.cat
I també ens trobaràs a les xarxes socials:

www.facebook.com/Collbato
www.twitter.com/collbato

Més de 2.000 esportistes van participar el
cap de setmana dels dies 11 i 12 d’abril en
La Portals a peu, en bicicleta o en la mo-
dalitat «Extrem», la novetat d’aquest any
que combinava els dos esports. La Portals
vol consolidar-se com una prova de refe-
rència que en cada nova edició creix en
qualitat i de forma sostenible. Aquesta
prova suposa un important augment del
nombre de visitants al municipi alhora
que ens permet donar a conèixer el patri-
moni natural de Collbató i fomentar la
pràctica d’esport a l’aire lliure.

En la modalitat a peu van participar
500 corredors, gairebé el doble de l’ante-
rior edició. En el cas de la prova en BTT,
uns 1.500 ciclistes van fer una ruta de 59
kilòmetres pel massís de Montserrat,
entre els quals no van faltar el triple cam-
pió del món, Agustí Roc, i en Kiku Soler,
un dels pioners d’aquest esport. La Portals
2015 va retre un homenatge a Domingo
Catalán, campió del món de 100 kilòme-
tres, i a Marta Vilajosana, primera cata-
lana classificada als Jocs Olímpics de Pekín
de fons en carretera. La prova va comptar
amb activitats complementàries, entre les
quals hi va haver ponències d’esportistes,
periodistes esportius i preparadors físics.

La Portals 2015, una prova que
creix de forma sostenible


