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El 20 de juny, tots a la 
piscina!

Cursa de l’Alba i Marató de 
Montserrat

La setmana de l’Energia,
 del 15 al 19 de juny

Els socialistes guanyen les eleccions municipals
Els socialistes de Collbató es consoliden com a primera força política al municipi

La candidatura dels socialistes de Collbató 

ha estat, novament, el partit més votat 

en les eleccions municipals celebrades el 

diumenge 24 de maig. L’actual alcaldessa, 

Ana Úbeda, i el seu partit han assolit un 

total de 687 vots, el que representa un 37%. 

Aquestes xifres es tradueixen en 5 regidors 

al ple dels 11 que conformen el consitori. 

ERC, per la seva banda, viu un gran ascens 

i es converteix en segona força amb 3 

regidors. En tercer lloc se situa el GIC, amb 

2 regidors, que en perd un, i es queda amb 

representants. El quart partit que entra al 

consistori és CiU amb un regidor. 

Com que cap partit ha assolit la majoria 

absoluta s’obre un període de negociació, 

fins al 13 de juny, per a fer possibles pactes 

i formar equip de govern.
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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 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 / 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
 
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

Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

D.L. B-23138-96

Agenda  maig · juny

DIVENDRES, 29 DE MAIG 18 H.
Cantata dels nens de 2n. de primària 
de les escoles de Collbató
Tema: infància d’Amadeu Vives

Casinet

DISSABTE, 6 DE JUNY 11 H.
Taller “Crear i enfortir llaços 
familiars” (Dansa en família)

Casal de Cultura

DEL 12 AL 14 DE JUNY
DIVENDRES: DE 16 A 20:30 H.
DISSABTE: DE 10 A 14 H I DE 17 A 
20:30 H.

DIUMENGE: D’ 11 A 14 H.
Exposició  de treballs Puntes de 
coixí (Associació de Puntaires 
Collbató)
Exposició de pintura (Associació 
Dones Collbató)
Casal de Cultura

DISSABTE 13 DE JUNY 18:30 H  
Festival d’ Estiu D8N8

Teatre La Passió Esparreguera

FINS EL 14 DE JUNY
DILL-DV. DE 10- 14 H./16 -20:30 H. 

DISS 10-14 H.
Exposició “La novel.la romàntica”

Biblioteca (Casal de cultura)

DIUMENGE, 14 DE JUNY DE 10 A 

13:30 H.
Trobada de puntaires

Jardins de Can Rogent

DIUMENGE,  14 DE JUNY DE 8 A 14 H.

Mercat de la Tradició

DEL 16 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
DILL –DIV. 10 A 14 H. I DE 16-20:30 H.

DISS. 10-14 H.
Exposició “Imitador del foc” 
(Bartomeu Rosselló-Pòrcel)
Biblioteca (Casal de Cultura)

DIJOUS, 18 DE JUNY 19 H.
Presentació literaria Novel.la negra 
(Collbató negra)

Casal de Cultura

DISSABTE, 20 DE JUNY

Obertura de la piscina municipal

DISSABTE, 20 DE JUNY 12 H. 
Concert final de curs EMMC
Casinet

DISSABTE, 20 DE JUNY 21 H. 
Nit de l’esport. Esportbató 2015
Sopar + entrega premis+ ball
Pista Coberta Martí Gil
Preu sopar: 9€ + 1 € solidari

DISSABTE, 13 DE JUNY
DE 12 A 13 H.
Inscripcions nens/nenes per fer el 
recorregut de la flama
Plaça de l’església

DISSABTE, 20 DE JUNY
DE 12 A 13 H.
Lliurament mapes pel recorregut 
de la flama
Plaça de l’església

DIMARTS, 23 DE JUNY
 19 H. (Ermita de la Salut)
Comença recorregut de la flama

19:30 H. (Esplanada dels bombers)
Activitats programades (batuca…)

20:30 H. (Esplanada dels bombers)
Arribada de la flama
Rebuda institucional de la Flama 
del canigó
Encesa del pebeter
Lectura del manifest
Ballada de sardanes al voltant de la 
foguera
Espectacle Colla de Diables de 
Collbató
Encesa de la foguera

22 H. (Plaça de l’era)
Sopar popular de revetlla

23 H. (Plaça de l’era)

Ball de revetlla

DIUMENGE, 25 DE JUNY 18 H.
Espai concert: Conta-contes 
Musicat “La vaca Florinda”

Casal de Cultura
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La piscina municipal obre les portes el 20 de juny
L’equipament romandrà obert fins a finals d’agost i oferirà activitats com cursets de 
natació i sessions d’«aquagym» i gimnàstica

A partir del 20 de juny la piscina mu-

nicipal donarà el tret de sortida a la 

temporada estival. L’equipament mu-

nicipal estarà disponible per a tots els 

usuaris des de les onze del matí fins a 

les vuit del vespre durant el mes de 

juny i també al juliol. A l’agost es mo-

difica l’horari i la piscina tancarà mit-

ja hora abans, a dos quarts de vuit del 

vespre. Els ciutadans tenen la possibi-

litat d’adquirir abonaments. Existeixen 

dues modalitats: abonament per a la 

temporada completa o bé abonament 

mensuals, de 31 dies. Els interessats a 

adquirir l’abonament abans de l’ober-

tura de la piscina poden efectuar la 

compra al mateix ajuntament, del 8 al 

19 de juny. A partir d’aquella data cal-

drà acudir directament a la mateixa 

piscina municipal. Cal dir que els usu-

aris que optin per adquirir un abona-

ment gaudiran d’hamaca i para-sol de 

manera gratuïta. 

Durant el mes de juliol hi haurà cur-

sets de natació per a nens i nenes. Els 

alumnes poden escollir fer el curs la 

1ª,  la 2ª quinzena o bé tot el mes sen-

cer. Les sessions són  de 55 minuts i els 

participants s’integraran en grups se-

gons l’edat. El grup dels ‘Petits’ estarà 

format per nens i nenes de 3 a 5 anys, 

els ‘Mitjans’ de 6 a 8 anys i els ‘Grans’ a 

partir dels 8 anys.

La piscina municipal, a més, ofereix 

d’altres activitats com aquagym o gim-

nàstica durant els mesos de juliol i agost. 

Per participar d’aquests cursets també 

s’ofereix la possibilitat d’adquirir abona-

ments mensuals o setmanals. Els interes-

sats a practicar totes dues modalitats po-

den fer ús de la modalitat pack aquagym 

+ gimnàstica. Per a aquestes activitats cal 

fer les inscripcions del 8 al 18 de juny a 

l’Ajuntament. La llista d’admesos es pu-

blicarà el dia 23 de juny.

ACTIVITATS DIVERSES DURANT L’ESTIU

NOVETATS PISCINA MUNICIPAL 2015

Abonaments mensuals (de l’1 al 31 de juliol o agost) 
Aguagym d-dc-dv de 10 a 11H    34,55 € 
Gimnàstica dt-dj de 19,30 a 20,30H       30,60 € 
Pack Aguagym + gimnàstica    42,85 € 
Abonaments setmanals 
Aguagym d-dc-dv de 10 a 11H    12,00 €

ACTIVITATS D’ESTIU

1ª o 2ª quinzena - de 16 a 19h  41,10 € 
Mes sencer - de 16 a 19h     79,55 €
Sessions de 55 minuts 
Petits de 3 a 5 anys - de 16 a 16:55h 
Mitjans de 6 a 8 anys - de 17 a 17:55h 
Grans a partir de 8 anys - de 18 a 18:55h

CURSETS (JULIOL)

Del 20 al 31 de juliol: 11h – 20h
De l’1 al 31 d’agost: 11h – 19:30h

HORARIS DE LA PISCINA

PREU DE LES ENTRADES

Laborables Festiu

Infantil i Juvenil (4 a 18 anys) 4,30 € 4,65 €
Adults de més de 18 anys 7,00 € 7,65 €
Jubilats 4,30 € 4,65 €

Notícies
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Voldríem començar aquest 
escrit agraint a tots els coll-
batonins i collbatonines que 
el passat 24 de maig vàreu 
anar a votar en les elecci-
ons municipals. Creiem que 
una elevada participació és 
molt important i símptoma 
de maduresa democràtica.  
També voldríem agrair 
a tots els que ens vàreu 
fer confiança i vàreu vo-
tar l’equip de Convergèn-
cia en aquestes eleccions.  
Agrair, finalment, a tot 
l’equip de persones que en 
han ajudat molt activament 
durant la campanya i a tots 
el que han agafat el compro-
mís, en uns temps que no 
son gens fàcils, de participar 
a la llista de Convergència.  
No han estat els resultats que 
desitjàvem i esperàvem, però 
hem de deixar ben clar que 
emprenem aquesta nova le-
gislatura amb el mateix com-
promís que quan ens vàrem 
presentar a aquestes eleccions. 
I que aquest resultat no és el 
final de res, sinó tot el con-
trari: és el principi; i ho és 
perquè hem estat capaços 
de fer un bon equip de per-
sones preparades, serioses i 
rigoroses disposades a tre-
ballar pel nostre poble i per 
un futur d’esperança i ple-
na sobirania del nostre país.  
Com a nova regidora de 
l’ajuntament i l’equip que 
em dóna suport, volem se-
guir fent camí fermament 
convençuts que hi ha una 
altra manera de fer políti-
ca municipal i seguir treba-
llant per aconseguir la con-
fiança del poble de Collbató.  
Gràcies a tothom.  
 
Com deia Miquel Martí i 
Pol: tot està per fer i tot és 
possible  
 
M. Teresa 
Casanovas i Archs

Convergència Democràtica 
de Catalunya

500 GRÀCIES!!

Volem aprofitar aquest espai 
per felicitar a totes les candi-
datures de Collbató pels seus 
resultats a les darreres elecci-
ons municipals, així com pel 
seu compromís adquirit amb 
el poble.

ERC Collbató hem assolit els 
millors resultats de la nostra 
història, un èxit sense prece-
dents que ha estat gràcies a les 
500 persones que han deposi-
tat la seva confiança en nosal-
tres. Gràcies a elles avui som 
segona força política a Coll-
bató. Hem passat d’un a tres 
regidors, triplicant els vots de 
fa quatre anys, i ens han faltat 
només 50 vots per assolir el 
quart regidor.

Aquests resultats ens Il·lu-
sionen i encoratgen a treba-
llar durant els propers quatre 
anys per aconseguir els reptes 
que vam definir al nostre pro-
grama: transparència, proxi-
mitat, participació ciutadana, 
més serveis socials, millor 
promoció econòmica, més 
ocupació, qualitat de vida... 
així com un compromís ferm 
amb el procés d’independèn-
cia de Catalunya.

El Miquel, la Dina i el Jordi 
som els vostres representants 
en el nou consistori. Assumim 
aquesta responsabilitat amb 
compromís, amb força i amb 
moltes ganes de treballar pel 
nostre poble. Farem tot allò 
que estigui a les nostres mans 
per fer realitat el que la gent 
ens ha demanat a través de les 
urnes. 

Gràcies, moltes gràcies per 
confiar en nosaltres, i gràcies 
als que han treballat dur per 
fer-ho possible. Els tres regi-
dors i tots els companys d’ERC 
Collbató ens hi deixarem la 
pell perquè Collbató faci un 
pas endavant.

Esquerra Republicana de 
Collbató

Valoració de les eleccions 
locals

El Grup d’Independents de 
Collbató (GIC) vol agrair a 
totes aquelles persones que 
han votat la candidatura GIC 
– Fem Collbató la confiança 
dipositada en nosaltres. En el 
seu nom, dedicarem tots els 
esforços a intentar millorar 
el nostre poble, i rendirem 
comptes públicament de la 
feina feta. Agraïm també a tots 
els votants l’exercici demo-
cràtic del vot, un dels pilars 
fonamentals del nostre siste-
ma polític. Igualment, volem 
felicitar la candidatura Soci-
alistes de Collbató per la seva 
victòria i a la resta de candi-
datures per la seva voluntat de 
servei al poble.

Alguns aspectes que convé re-
marcar d’aquests comicis són:

a) El GIC i la plataforma de 
confluència  Fem Collbató 
han renovat la seva represen-
tació al consistori, amb dos 
regidors nous i un grup de 
treball que els donarà suport 
durant la legislatura. Tornem 
al consistori amb forces reno-
vades i carregats d’il·lusió, de 
projectes i de ganes de treba-
llar pel poble. 

b) Les eleccions han tingut un 
fort component plebiscitari, 
de manera que molts ciuta-
dans les han aprofitat per pro-
nunciar-se a favor o en contra 
de la independència de Ca-
talunya. En aquest dilema, el 
sobiranisme ha guanyat amb 
contundència a Collbató.

c) Novament, l’aspecte ne-
gatiu de les eleccions ha estat 
l’alta abstenció, amb diferèn-
cia l’opció preferida pels coll-
batonins. Convé que totes les 
forces polítiques reflexionem 
sobre els motius que porten a 
més del 40% dels veïns a no 
voler participar en la gestió de 
la nostra comunitat.

Grup d’Independents de 
Collbató  

Partits Polítics

COMPROMÍS RENOVAT

Volem agrair als 687 collba-
tonins i colbatonines que ens 
han fet confiança, esdevenint 
novament la primera força 
política del municipi. El nos-
tre compromís amb Collbató 
i la seva gent és total i treba-
llarem pel conjunt de la pobla-
ció, prioritzant les polítiques 
socials, una gestió eficient i 
transparent dels interessos 
públics per a construir un po-
ble residencial, rural i turístic 
amb qualitat de vida.

Els Socialistes de Collbató, 
encapçalats per Ana Úbeda, 
continuarem practicant la po-
lítica de proximitat al territori 
i a la gent que ens caracterit-
za, la que ens permet man-
tenir el pols a les inquietuds 
dels nostres veïns i veïnes i 
les seves preocupacions. Però, 
entenem que el missatge dels 
ciutadans és clar i cal sumar 
forces per una millor gestió 
d’un poble petit com el nostre. 
En aquest sentit, hem obert 
converses amb totes les for-
ces polítiques representades a 
l’Ajuntament per tal d’establir 
acords i pactes el més amplis 
possibles que donin estabilitat 
al govern municipal i assegu-
rin la suma  de les màximes 
capacitats possibles a la gestió 
del mandat que iniciem.

Primer Collbató i després Coll-
bató aquesta és la nostra agen-
da, sense interferències de 
ningú, perquè, com hem ex-
plicat en campanya, els reptes 
del govern local estan al muni-
cipi i des de Collbató, amb les 
aliances que siguem capaços 
d’establir, farem via per trobar 
solucions, encetar projectes i 
donar resposta a la gent.

Els Socialistes hem fet mol-
ta feina els darrers anys i en 
queda molta més per fer, amb 
complicitat de la ciutadania, 
les entitats i també la resta de 
formacions polítiques. 

Socialistes de Collbató
www.anaubeda2015.cat
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Eleccions

Socialistes de Collbató 37.04% 687

ERC 26.95% 500 

GIC 14.93% 276

CIU 10.62% 197

PP 5.07% 94

Coalició Cívica per Collbató 3.56% 66

Nuls 19

Vots en blanc 34 

La candidatura dels socialistes de Collbató, la més 
votada a les eleccions municipals

58,99% 58,50%

Eleccions municipals 
2015:

Eleccions municipals 
2011:

COMPARATIVA PARTICIPACIÓ

RESULTATS GENERALS

Per vots, les eleccions han determinat els següent resultats:

Vots en blanc

Nuls

Coalició Cívica per Collbató

PP

CIU

GIC

ERC

Socialistes de Collbató

Els socialistes de Collbató són la força més votada a les 

municipals i repeteixen com a partit hegemònic al municipi. 

L’agrupació encapçalada per l’actual alcaldessa, Ana 

Úbeda, ha aconseguit millorar els resultats d’ara fa 4 anys 

i, en conseqüència, suma un regidor més. Malgrat els 5 

representats al ple dels socialistes, no assoleixen la majoria 

absoluta del consistori i tot fa pensar que caldrà pactar amb 

un altre partit per poder governar amb certa estabilitat.

La revelació de les municipals és, sens dubte, ERC. Els 

republicans, amb 500 vots, un 27% del total, s’erigeixen com 

a segona força triplicant el nombre de regidors que tenia fins 

al moment, assolint-ne un total de 3.  L’ascens de socialistes 

i republicans té el GIC i CiU com a principals damnificats. La 

coalició d’ICV-EUiA, SI, Procés Constituent i MES, sota les 

sigles del GIC, pateix una important caiguda i es queda amb dos 

regidors, resultat de 175 vots, el 13,4%. El Grup d’Independents 

de Collbató passa a ser tercera força al consistori. 

El quart, i últim, representant al ple és CiU. La federació 

nacionalista perd un regidor i passa de tercera a quarta 

força, obtenint 139 vots, el 10,6% del sufragi. El PP, que havia 

obtingut representació per primera vegada l’any 2011, perd 

el seu representant. D’altra banda, la Candidatura Cívica per 

Collbató, que encapçala Ramon Ferrer, també queda fora del 

consistori. 

La participació va augmentar lleugerament respecte el 2011. 

Ara fa 4 anys van votar el 58,50% dels collbatonins, en 

aquesta ocasió han exercit el seu dret a vot el 58,99% dels 

electors.
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Casals d’estiu

S’OBREN INSCRIPCIONS PER A LES ESTADES 

ESPORTIVES DEL CLUB TENNIS COLLBATÓ

Un any més, el Club Tennis Collbató, en col·laboració amb 

Master Sports, organitza les Estades Esportives d’Estiu que 

tindran lloc del 22 de juny al 10 de setembre. El tennis serà el 

principal protagonista del casal, amb una estada per a nens 

i nenes de 7 a 9 anys, i una altra a partir dels nous 9 anys. A 

banda del tennis, els participants faran altres activitats espor-

tives, excursions, piscina i una acampada nocturna.

EL CASAL D’ESTIU DE L’ABELLEROL PROPOSA JOCS 

D’AIGUA I MANUALITATS PER ALS MÉS PETITS

La llar d’infants de l’Abellerol organitza un casal d’estiu en 

què els jocs d’aigua i les manualitats seran els protagonistes. 

Es durà a terme de dilluns 13 a divendres 31 de juliol. L’horari 

serà de 9 a 12 del matí i de 15 a 16.30 de la tarda. Hi ha opció 

de servei de menjador i d’acollida al matí (de 7.45 a 9.00) i a la 

tarda de 16.30 a 18.00.

SUMMER CAMP 2015: APRENDRE ANGLÈS A TRAVÉS 

DE L’ENTRETENIMENT I L’EXPERIMENTACIÓ

Per tercer any consecutiu, Helen Doron English presenta 

el Summer Camp 2015 a les instal·lacions de l’institut de 

Collbató. Es tracta de programes educatius d’immersió 

lingüística en anglès, amb la metodologia Helen Doron. 

El casal permet als alumnes reforçar les competències en 

comunicació oral i engloba diferents tipologies d’activitats 

que permeten l’aprenentatge de l’anglès a través de 

l’entreteniment i l’experimentació. L’equip està format per 

professors/es especialistes en anglès amb experiència en la 

seva metodologia. El Summer Camp es durà a terme del 25 de 

juny fins al 24 de juliol.

CONVERTEIX-TE EN UN INVESTIGADOR I RESOL 

L’ENIGMA, AL CASAL D’ESTIU DE L’ESCOLA MANSUET

Els nens i nenes que participin del casal d’estiu de l’Esco-

la Mansuet es convertiran en petits investigadors i hauran 

d’ajudar a resoldre el cas en què està treballant l’“Inspector 

Crosteau”. A més, el casal proposa moltes altres activitats, per 

Idiomes, esport i ball, els grans protagonistes dels 
Casals d’Estiu
Collbató acollirà fins a 6 casals d’estiu adreçats a nens i joves

a nens i nenes de 3 a 12 anys. Cal aclarir que del 31 d’agost al 

10 de setembre no serà a les instal·lacions de l’escola Mansuet. 

Serà en unes altres dependències municipals, que s’habilita-

ran en funció del nombre d’infants inscrits.

EL CASAL D’ESTIU MÉS ARTÍSTIC, DE LA MÀ DE D8N8

L’Associació Esportiva Aeròbic-ball D8N8 organitza el Casal 

d’Estiu a Collbató per nens, nenes i joves de 3 a 14 anys amb 

la col·laboració de l’Ajuntament de Collbató i l’Ampa la Salut. 

Els balls i el teatre seran protagonistes del casal, com també les 

excursions, el cinema i l’esport. El casal es durà a terme a l’es-

cola la Salut del 25 de juny al 31 de juliol. Per fer la inscripció 

podeu demanar i enviar la documentació escrivint a  aerobic.

balld8n8@gmail.com, o bé presencialment al gimnàs de l’esco-

la de la Salut, els dies 2,3,9 i 10 de juny de 16.30 a 18.30.

L’ESPORT I L’ANGLÈS, PROTAGONISTES DEL 

CASAL D’ESTIU DE L’SLAM CLUB

L’Slam Club de Collbató organitza aquest estiu un casal amb 

l’esport i l’anglès com a protagonistes. Els participants podran 

practicar ‘water volley’, bicicleta, hípica, ‘Body pàdel’, piscina 

i mini futbol. Totes les activitats s’impartiran en anglès. El casal 

començarà el 22 de juny i finalitzarà el 31 de juliol amb els tra-

dicionals partits entre pares i fills. Les inscripcions es poden fer 

fins al 10 de juny i les places són limitades.

Tota la informació la trobareu a collbato.cat.
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Notícies

Es disputa el primer campionat de Hardbat en el 
marc de l’Esportbató
El Hardbat és el nom que rep la modalitat esportiva que s’inspira en el tennis taula vintage

El passat 9 de maig es va disputar el 

1er campionat de tennis taula vintage, 

també anomenat Hardbat, al Club de 

Tennis Taula Collbató. En el marc de 

les jornades de l’Esportbató, el torneig 

va aplegar una vintena de jugadors 

i jugadores sèniors. El vencedor va 

ser Herminio Carreño, veí del barri 

d’Horta de Barcelona, que va superar 

l’esparreguerí David Vinyals en una final 

molt disputada. També es va organitzar 

un torneig pels més petits, amb un total 

de 8 participants. El guanyador, en 

aquest cas, va ser Miquel Piferrer, fill 

d’un dels socis i jugador federat del Club 

Tennis Taula Collbató. 
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Èxit del taller de coaching per a pares i 
mares d’adolescents

El taller s’adreçava a famílies amb infants 
d’entre 12 i 16 anys

Durant el passat mes de maig, el Casal de Cultura de Collbató ha 

acollit diverses xerrades i tallers destinats a les famílies. Els dies 

5 i 12 de maig s’ha portat a terme el taller de coaching per a pares 

i mares d’adolescents, amb una gran afluència de persones in-

teressades. La sessió s’adreçava a famílies amb infants de 12 a 16 

anys. Els assistents han pogut conèixer les problemàtiques més 

habituals que sorgeixen ens aquestes edats i van aprendre tèc-

niques per fer front a possibles conflictes o situacions delicades. 

Les coves de salnitre conquereixen Gran 
Bretanya

9 bloggers britànics van visitar les coves i 
van explicar la seva experiència

En el marc del blogtrip ‘Up&Down’, el passat 4 de maig 9 

bloggers britànics van gaudir d’una visita guiada per les coves 

de salnitre. Se’ls va explicar la seva història, les formacions 

geològiques que trobem al seu interior i també algunes de les 

llegendes que hi amaguen. Posteriorment van assistir a una 

sessió de relaxació ‘mindfulness’ a L’Alzina de Collbató. 

Durant la seva visita aquests 9 bloggers van donar a conèixer la 

seva experiència a tots els seus seguidors arreu del món a través 

de les fotografies que penjaven a les xarxes socials. També van 

difondre les seves vivències a través dels relats als seus respectius 

blogs, alguns dels quals superen les 20.000 visites mensuals.
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Collbató s’adhereix a la Setmana de l’Energia
Del 15 al 19 de juny se celebra arreu d’Europa la setmana de l’energia amb l’objectiu de 
conscienciar i millorar hàbits de consum

Notícies

La gent gran del municipi celebra la seva ‘setmana’ 
amb una dotzena de propostes
El Casal d’Avis de Sant Corneli i l’Ajuntament van promoure la setmana de la gent 
gran del 4 al 9 de maig

La setmana de la gent gran va donar el tret 

de sortida el 4 de maig amb una jornada 

intensa. Pel matí, els assistents van 

participar d’una activitat de gimnàstica al 

circuït de Les Illes mentre que per la tarda 

van anar al Palau de la Música. En total, 

una dotzena d’activitats que configuraven 

un programa lúdic, cultural i de promoció 

de l’activitat física. Entre les sortides 

previstes també es va dur a terme la visita 

al Castell de Montesquiu.

D’entre les propostes destaca el taller 

de cremes corporals, on els participants 

van poder aprendre a elaborar les 

seves pròpies cremes amb productes 

naturals. També va ser exitosa la visita 

a l’exposició de maquetes de Francesc 

Jorba, al qual se’l va guardonar amb 

una placa commemorativa. Per posar 

punt i final a la setmana de la gran es va 

celebrar el tradicional ball de gala, el dia 

9 de maig.

La Setmana Europea de l’Energia 

tindrà lloc del 15 al 19 de juny del 2015, 

coincidint amb la Setmana Europea de 

l’Energia Sostenible. És una campanya de 

conscienciació que pretén sensibilitzar la 

societat en relació a l’estalvi i l’eficiència 

energètica com a camí per avançar 

cap un escenari de consum energètic 

responsable que contribueixi a assegurar 

un sistema energètic sostenible en línia 

amb els objectius europeus. Durant les 

dates assenyalades es duran a terme 

diverses activitats al municipi per 

promoure els valors d’aquest projecte 

d’abast internacional.

L’Ajuntament de Collbató s’ha adherit 

a aquesta iniciativa. Per aquest motiu, 

adjunt a aquesta revista s’entrega la Roda 

de l’energia, amb consells d’estalvi en 

diferents àmbits com són l’escalfament 

de la casa, l’aïllament i l’ús de les energies 

renovables, entre d’altres. 

La setmana de la gent gran va ser 

impulsada pel Casal d’Avis de Sant 

Corneli amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Collbató. 
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Notícies

La Colla de Diables Salnitrats incendien Collbató 
en la seva presentació

Andreu Simón i Sheila Avilés s’imposen a la Cursa de l’Alba i 
David Mariné i Rosa Navarro guanyen la Marató de Montserrat 

Collbató ja té colla de Diables. Són els 

Salnitrats, i el passat 9 de maig van 

presentar-se en societat amb un espec-

tacle pirotècnic i audiovisual. La plaça 

de l’Era es va omplir de gom a gom per 

admirar la presentació piroaudiovisual 

que els Salnitrats van projectar sobre la 

façana de l’Oficina de Turisme. Durant 

l’espectacle es va representar la llegen-

da d’en Marmotot, l’ogre dels Salni-

trats. També es va projectar un map-

ping de llums, colors i música.

Posteriorment, al ritme de la batukada, 

es va donar inici al primer correfoc dels 

Salnitrats, que va recórrer amb alegria, 

i sense cap incident, els carrers del casc 

antic de Collbató. Famílies senceres no 

es van voler perdre la primera festa dels 

diables, especialment els nens i nenes 

de Collbató, que van assistir seduïts i 

expectants a una presentació en la qual 

ells també havien col·laborat amb les 

seves idees i dibuixos.  Salnitrats ha 

comptat amb la col·laboració de les es-

coles La Salut i El Mansuet per a la cre-

ació de la seva llegenda. La Salnitrada 

va culminar a l’explanada de l’Ermita 

de la Salut amb una festa popular que 

va durar fins a les 3:00 de la matinada. 

Podeu consultar les activitats de la colla 

al seu facebook:  

www.facebook.com/Salnitrats. 

I per contactar amb ells a:

salnitratscollbato@gmail.com

La nit del 9 de maig, els Diables de Collbató van dominar el cel amb un castell de focs 
d’artifici a la plaça de l’Era, i els carrers amb el seu primer correfoc.

Les curses de muntanya han estat les grans protagonistes esportives del mes de maig

L’esperat retorn de la màxima competició 

de curses de muntanya, les Skyrunner 

National Series Spain, Andorra & 

Portugal ha congregat a Collbató els grans 

especialistes nacionals en la disputa de la 

primera prova de les Sky Series. La forta 

calor ha marcat les dues curses i no ha 

permès als atletes fer grans marques. A 

la 28a edició de la Cursa de l’Alba, que 

estrenava un recorregut de 24 kilòmetres 

i 1.100 metres de desnivell positiu, s’ha 

imposat Andreu Simón, en categoria 

masculina, i Sheila Avilés, en femenina.

La Marató de Montserrat Gran 

Premi Inverse ha tingut en categoria 

masculina un guió ben diferent a 

la Cursa de l’Alba i les alternatives 

als llocs capdavanters s’han anat 

succeint. Amb un recorregut que 

els participants han considerat molt 

tècnic, David Mariné s’ha endut la 

victòria amb 04:45:13. En categoria 

femenina, Rosa Navarro ha realitzat 

una cursa perfecta acabant en la 

tretzena posició de la general.
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