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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  juliol

FINS EL 31 DE JULIOL
DILLUNS A DIVENDRES 
DE 10:00-14:00 H. /

 16:00-20:30 H.
Exposició “Imitador del foc” 
(Bartomeu Rosselló-Pòrcel)

Biblioteca (Casal de cultura)

DIJOUS, 2 DE JULIOL

19 H.
Presentació literària Novel.la 
negra. 
Damià del Clot “Una novel.la 
Pulp”

Casal de cultura

DISSABTE, 4 DE JULIOL

21 H.
Sopar parroquial “Les Taulades” 
i ball

Plaça de l’Era

DISSABTE, 11 DE JULIOL

18 H.
Ball organitzat pel Casal d’Avis

Casinet

DEL 13 AL 19 DE JULIOL
DILLUNS A DIVENDRES 

DE 10:00-14:00 H. / 16:00-20:30 H.
Exposició de pintures Arc de Sant 
Martí

Casal de cultura

DIVENDRES, 17 DE JULIOL 18 H.
Divendres de foto (La tarda 
fotogràfica)
Projecció de la pel·lícula/
documental “La sal de la Tierra”

Casal de cultura

DIUMENGE,  19 DE JULIOL

Mercat de la Tradició

A partir del dia 1 de juliol i fins al 31 de juliol i de l’1 al 10 de setembre de 
2015, de dimarts a divendres aquelles persones que vulguin visitar les 
coves del salnitre ho podran fer a les 12 h.  
Per qüestions logístiques i d’organització, de l’1 al 14 de juliol per poder 
realitzar la visita serà  imprescindible haver fet reserva prèvia. 

Horaris de visites a les Coves del Salnitre

Aquesta reserva es pot fer:  
Via telefònica al 93 777 90 76 
(Oficina de Turisme)  
Mitjançant correu electrònic a:  
turisme@collbato.cat  
 
A partir del dia 15 de juliol de 
2015 la visita es podrà realitzar 
sense reserva prèvia.  

Durant el mes d’agost de dimarts 
a diumenge l’horari de visites a 
les Coves del Salnitre serà a les:   
10.45h / 11.45h / 12.45h 
/ 17h / 18h  
 
Els dilluns no festius tancat per 
descans del personal de les 
coves.

mailto:turisme@collbato.cat
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REGIDORS QUE CONFORMEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:

Eleccions

Fa poques setmanes es va inici-

ar una nova legislatura. Fruit 

dels resultats electorals de les 

eleccions del darrer 24 de maig es van 

obrir diversos possibles escenaris per 

formar el govern municipal. Després 

de les converses mantingudes entre 

els diversos grups polítics que van ob-

tenir representació en el consistori, fi-

nalment es va arribar a un acord entre 

ERC, GIC i CIU per formar un govern 

estable.

Aquest acord es basa en quatre ei-

xos: la transparència, la participació, 

la proximitat i el compromís amb el 

procés nacional d’independència. Al 

mandat 2015-2019 volem que hi hagi 

un major grau de transparència. Entre 

d’altres projectes volem engegar una 

nova pàgina web on sigui més acces-

sible la informació municipal.  Volem 

fer un gir en la participació ciutada-

na, augmentant la complicitat amb els 

veïns i les entitats a l’hora de prendre 

decisions que els afectin. També volem 

fer un ajuntament més pròxim, re-

duint les barreres entre l’administra-

Salutació de l’Alcalde

ció i el ciutadà, especialment canviant 

el model de comunicació.

Finalment, hi ha un compromís per 

part de tots els membres d’aquest 

equip de govern per estar al costat del 

procés d’independència que viu el país. 

Tenim quatre anys per endavant ple de 

reptes, com la planificació urbanística 

dels propers anys, enfortir la nostra 

identitat local, protegir i millorar la 

nostra qualitat de vida, o fer front als 

efectes de la crisi econòmica, per citar 

alguns exemples. Estic segur que serem 

capaços de fer front aquests reptes, i 

els que aniran sorgint, amb l’equip de 

govern que lidero. I ho farem sortint al 

carrer, parlant amb la gent, escoltant i 

construint el futur de Collbató amb tots 

vosaltres.

Miquel Solà i 
Navarro (ERC) 
Alcalde

Dina Pérez i 
Ramos (ERC)

Jordi Riera i 
Heredia (ERC)

Jordi Serra i 
Massansalvador 
(GIC)

Eva Trull i Clos 
(GIC)

Teresa 
Casanovas I 
Archs (CIU)

Ana Úbeda 
Vázquez 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció 
Alsina Solé 
(Socialistes de 
Collbató)

Josep Mª 
Martín Jorge 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
Cuello 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons 
Obiols 
(Socialistes de 
Collbató)
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Eleccions

El primer Ple Municipal de la legislatura 2015-2019, celebrat el 

2 de juliol, va aprovar les retribucions dels nous càrrecs electes. 

En un exercici de transparència aquestes dades han estat 

publicades de forma permanent perquè tothom que ho vulgui 

les pugui consultar detalladament en qualsevol moment. 

Segons les últimes xifres aprovades per Ple i publicades del 

19/12/2011 la reducció total de la despesa en retribucions és 

d’un 9,9%:

REGIDORIES I RETRIBUCIONS:

Miquel Solà i Navarro: (Alcalde). 

Regidor d’Hisenda, Seguretat Ciutadana, Organització 

Interna i Participació.

Dedicació exclusiva: 2.250€ BRUTS mensuals (un 8,12% 

menys).

Jordi Serra i Massansalvador: (1er Tinent d’Alcalde). 

Regidor de Turisme, Patrimoni i Medi Ambient.

Dedicació parcial: 950€ BRUTS mensuals 

(un 9’9% menys).

Maria Teresa Casanovas i Archs: (2a Tinent d’Alcalde). 

Regidora de Cultura i Promoció Econòmica.

Dedicació parcial: 950€ BRUTS mensuals 

(un 9’9% menys).

Formació del nou cartipàs municipal:
Retribucions dels càrrecs electes.

Dina Pérez i Ramos: 

Regidora d’Educació, Benestar Social, Gent Gran, Sanitat, 

Comunicació i Transparència.

Dedicació parcial: 900€ BRUTS mensuals (anteriorment 

es rebia una compensació de 275€ per 48 juntes i 6 plens 

anuals).

Jordi Riera i Herèdia: 

Regidor d’Esports i Joventut.

Dedicació parcial: 900€ BRUTS mensuals (anteriorment 

es rebia una compensació de 275€ per 48 juntes i 6 plens 

anuals).

Eva Trull i Clos: 

Regidora d’Urbanisme, Via Pública i Mobilitat.

Dedicació parcial: 520€ BRUTS mensuals (reducció de 

dedicació, anteriorment es rebia una compensació de 275€ 

per 48 juntes i 6 plens anuals).

Els regidors de govern no rebran en cap cas indemnitzacions per 

assistències a Juntes de Govern Local, Plens ni cap altre òrgan. 

Els 5 regidors de l’oposició rebran cadascú 150€ per assistència 

als plens amb un límit de 10 a l’any.

Tots els regidors paguen el corresponent a la Seguretat Social, 

regularitzant així la situació dels regidors sense incrementar la 

despesa per a l’Ajuntament.

El passat dimarts dia 16 de juny de 2015 a les 14:45 hores del 

migdia, el municipi de Collbató va patir un fort aiguat a causa 

de la intensitat de pluja caiguda en un curt interval de temps, 

58 litres/m² en poc més de mitja hora. Com a conseqüència 

d’aquest episodi meteorològic, la xarxa de clavegueram 

existent no va poder absorbir l’aigua provinent de la pluja i 

dels torrents que creuen el municipi i es van produir diferents 

desperfectes a la via pública. 

Es van inundar els túnels de l’avinguda Can Dalmases i 

l’avinguda Centenari Amadeu Vives,  també es van col·lapsar 

tres pous de registre, amb aparició de fissures en els anells 

d’alguns dels pous i trencament del marc de les tapes, inclòs 

La pluja causa inundacions i malmet la via pública
Els túnels de Can Dalmases i de la Font del Còdol van quedar inundats

el trencament de l’asfalt del seu entorn. Els pous afectats es 

troben situats a l’avinguda Centenari Amadeu Vives, passeig 

de la Generalitat i carrer Josep Maria Segarra. 

També hi va haver desplaçament de contenidors de residus 

i aixecament de tapes dels pous en diferents punts del 

municipi, incloent l’aixecament parcial de l’última capa de 

rodadura d’un tram de l’avinguda Principal, a la cantonada 

amb el carrer Pierola.

Just després dels aiguats, l’Alcalde juntament amb els regidors 

i la policia de l’Ajuntament es van personar al lloc dels fets per 

resoldre la situació de la manera més ràpida i eficaç possible. 

Totes les obres de reparació i rehabilitació ja han finalitzat.

http://www.collbato.cat/pl18/id1713/actualitat/noticies/les-fortes-pluges-inunden-els-tunels-de-can-dalmases-i-de-la-font-del-codol.htm
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Societat

La Barraka Jove apuja la persiana amb 
activitats tot el juliol 

Esports, cuina, jocs, competició, manualitats, música i 

cinema. Aquestes són les propostes de la Barraka jove per 

poder gaudir com cal d’aquest mes de juliol. El Casal de 

Cultura, la pista esportiva coberta, l’Escola la Salut o la 

mateixa Barraka jove s’ompliran cada dia d’activitats i 

tallers. N’hi ha per a tots els gustos, des de campionats de 

futbol sala i bàdminton, tallers de montaditos i graffitis, 

cursos de perruqueria i maquillatge, activitats a la piscina i 

cinema a la fresca.

Èxit de participació en la XIX trobada 
de puntaires 

Un any més, els Jardins de Can Rogent 
van ser-ne l’escenari

Aficionats de totes les edats van participar el passat 14 de juny 

de la XIX trobada de puntaires de Collbató. L’esdeveniment va 

ser tot un èxit i,com és habitual, va comptar amb la presència 

d’aficionats d’altres indrets del país. Es va donar el tret de 

sortida al punt de les 10 del matí, quan les puntes de coixí 

van agafar tot el protagonisme als Jardins de Can Rogent. La 

trobada, que l’any vinent complirà 20 anys, està organitzada 

pel Grup de Puntaires de Collbató i l’Ajuntament, amb la 

col·laboració del Casal d’Avis Sant Corneli.

Exposició dels treballs fets pels 
assistents als Cursos d’Adults 

El Casa de Cultura de Collbató va acollir el cap de setmana del 

12, 13 i 14 de juny l’exposició dels treballs realitzats durant 

tot l’any pels alumnes dels cursos d’adults. S’hi van poder 

observar quadres, articles fets amb punta de coixí i altres 

manualitats. Alguns dels articles es van sortejar entre les 

assistents. El número premiat va ser el corresponent a la tira 

amb la xifra del 981 al 990.

Germanor i companyonia en el 
tradicional sopar de les teulades  
 
Un any més, la parròquia, amb la col•laboració de veïns 

i veïnes i amb el suport de l’ajuntament, ha organitzat el 

ja tradicional sopar de les teulades a la plaça de l’Era de 

Collbató. El sopar ha estat marcat per la música i el bon 

ambient. Tot el que s’ha recaptat es destina a la parròquia. 

El sopar de les teulades s’ha convertit en una festa popular 

pròpia d’aquestes dates que any rere any aplega més 

collbatonins i collbatonines.  
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Cultura

Èxit de la recollida d’aliments

El cap de setmana del 20 i 21 de juny l’establiment Bon 

Preu del municipi va convertir-se en un punt de recollida 

d’aliments per als més necessitats. La recollida, organitzada 

per la Taula Social de Collbató, va mobilitzar voluntaris i va 

gaudir d’una bona rebuda per part de la gent. Cal agrair la 

tasca de tots els agents implicats i, sobretot, als collbatonins 

que hi van col·lobrar.

Últim acte  de l’any de reconeixement 
a la figura del compositor Amadeu 
Vives.

El passat dilluns 29 de juny va tenir lloc a la Sala Monpou 

de la seu de la SGAE a Catalunya el darrer acte  de l’any de 

reconeixement a la figura del compositor Amadeu Vives.

Aquesta tercer acte clou els actes d’homenatge al mestre 

collbatoni, després d’haver portat les seves despulles al 

cementeri de  Collbató .

La Fundació SGAE, l’Ajuntament de Collbató i l’Orfeó Català 

han estant els organitzadors dels actes d’homenatge.En 

aquest cas, es va fer una taula rodona sota el nom “converses 

a l’entorn  d’Amadeu Vives”, una il·lustració musical de 

diverses composicions del mestre Vives ,  a càrrec de la 

pianista Viviana Salisi, la soprano Carmen Paula Romero i 

el tenor Marc Sala i es va inaugurar de l’exposició “Amadeu 

Vives. Vitalitat, entusiasme i compromís’’.  Per part de 

l’ajuntament e Collbató hi van assistir l’alcalde Miquel Solà 

i la regidora de cultura M. Teresa Casanovas.

El Casal de Cultura compleix un any de 
vida

El passat divendres 3 de juliol es va commemorar el primer 

aniversari del Casal de Cultura del municipi amb una festa. 

Els assistents van poder gaudir d’una gimcana familiar en 

què van haver de superar un total de 12 proves per l’interior 

de la Bilbioteca. Tot seguit, va ser el torn del ‘Pista que vinc!’, 

un espectacle itinerant de petites dimensions per a tots els 

públics, però especialment destinat als més petits. Consta 

d’en “Rodetes” un cotxe pallasso de reduïdes dimensions, 

divertits colors i estrafolari en complements, acompanyat 

del pallasso ‘Tastacirc’. 

Els diferents centres escolars del municipi han posat el punt 

final als cursos extraescolars amb diferents festes, que han 

aplegat famílies, alumnes i professors. Els patis de l’Escola La 

Salut, l’Escola Mansuet, L’institut SI Collbató, la llar d’infants 

l’Abellerol i l’Escola de Música Municipal de Música, i també 

el Casinet, s’han vestit de gala per acomiadar el curs escolar 

i donar entrada a les vacances estivals. En molts casos, els 

alumnes han obsequiat l’equip docent com a agraïment a la 

tasca feta.

Les escoles tanquen el curs amb una 
festa
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Societat

Ana Rigol, premi especial de l’Esportbató
La Nit de l’Esport reconeix la tasca d’esportistes i entitats del municipi

Ana Rigol ha merescut el premi especial de l’Esportbató atorgat 

per totes les entitats esportives locals, per la seva dedicació al 

món esportiu local. A la Nit de l’Esport celebrada el 18 de juny 

a la pista Martí Gil també s’han distingit les següents persones 

i entitats:

ELS GUARDONATS SÓN: 

•      4000 PEUS. Associació Excursionista Collbató
 Anna Ripol Cassina
•    Associació Esportiva Aeròbic-Ball D8N8
 Manel Sastre
•    Centre Atletisme Collbató
 Richard Romero
•    Club Centre d’Esports Collbató
 Jaume Llopart
•     Club de Tennis Collbató

Catalunya segueix en alerta per l’onada 
de calor 

El Servei meteorològic de Catalunya alerta del risc d’altres 

temperatures que poden posar en perill els col·lectius més 

vulnerables com infants i gent gran, però també la resta 

d’adults. Per això, ha emès un seguit de recomanacions per 

protegir-nos del sol i la calor que durant aquestes últimes 

setmana està patint tot el territori nacional. Entre d’altres, es 

recomana mantenir-se hidratat tot i no tenir sensació  de set, 

no fer activitat física intensa a les hores considerades d’alt risc, 

a casa mirar d’estar a les sales més fresques i al carrer evitar les 

hores més caloroses i protegir-se amb gorra o barret.

 Josep Ignasi Palou Martínez
•    Club de Tennis Taula Collbató
 Escola de nens CTT Collbató
•    Club Esportiu Lataca
 Rafa Martín Culell
•    Associació Esportiva Do-Kai Collbató
 Carlos trillo mitjans
•    Casal d’avis
 Antonio Reverter Chueca
•    Penya Blaugrana de Collbató
 Josep Lázaro Mira
•    Taekwondo
 Nicolás Serrano Moreno
•    S.I Collbató
 Equip de Bàsquet Masculí de l’AEE del SI Collbató
•    Club Ciclista amb bici
 Marc Vega Palomo

Premi Especial Esportbató: Ana Rigol

Detingut un home sospitós d’assaltar 
dos domicilis a Collbató

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra 

van detenir la nit del passat dissabte dia 27, a la autovia A2 

un home de 24 anys com a pressumpte autor d’un robatori a 

una vivenda i, posteriorment, un vehicle per fugir. 

Posteriorment a la seva detenció, se li van imputar dos robatoris 

més, realitzats el mateix dia, un a la població de l’Ordal i l’altre 

a Collbató. Gràcies a la col·laboració ciutadana i a la ràpida 

resposta policial, es va poder localitzar el vehicle amb el que 

fugien els lladres, es va poder detenir un d’ells i es van recuperar 

les joies que havien sostret dels dos domicilis de Collbató. 
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Festa de les Illes

El cap de setmana del 27 i 28 de juny el barri de les Illes va 

celebrar la seva festa major. Moltíssimes activitats i una 

gran participació van permetre a tothom gaudir de la festa. 

Festival Gong

Els dies 25 i 26 de juliol de 2015 es durà a terme la 10a edició del 

Festival Gong. Aquesta edició col·laborarà amb els damnificats 

dels terratrèmols del Nepal, a través de l’associació amics 

del Nepal. Dissabte es representarà ‘Orígens’, un espectacle 

dansa+arpa i ‘Diapaphone’, la representació mundial d’un nou 

instrument a càrrec del mestre Juan de la Rubia. Diumenge, 

tindrem Cants Harmònics i l’audició de ‘Kathmandú’ del 

músic nepalí Manich Shretra.

Més informació: www.gong.cat

El PLANET i la prevenció d’incendis

Com cada any l’Ajuntament treballa pel manteniment de les 

franges de protecció al voltant de les zones urbanitzades del 

municipi, que en cas d’incendi ofereixen un espai de baixa 

combustibilitat que permetria disminuir la intensitat del foc 

i facilitar les tasques d’extinció. Aquest any s’han obert noves 

franges i s’han mantingut les ja existents a Can Dalmases. 

L’Ajuntament ha realitzat la primera inspecció del PLANET, 

per detectar les actuacions a realitzar per part dels propietaris 

per al manteniment i gestió de la vegetació en les parcel·les 

privades no edificades al sòl urbà del municipi. Durant el 

juliol es realitzarà una segona inspecció per detectar en quines 

parcel·les els propietaris han actuat i en quines no.

Notícies

Altres notícies destacades
Nova trobada del club de lectura

El club de lectura analitza l’obra ‘Un viaje interminable’ 

d’Abdullah Hussein. El director de la biblioteca, Xavier Vidal, 

ha estat l’encarregat de dirigir la reunió davant els 8 membres 

del club de lectura que han participat d’aquesta activitat.

Presentació de ‘ Una novel·la Pulp’

Collbató Negra va organitzar el passat dijous 2 de juliol la 

presentació del llibre ‘Una novel·la Pulp’ de Damià del 

Clot, advocat, escriptor i alcalde de Vilassar de Mar. Els 

assistents van poder conversar amb l’autor i traslladar-

li les preguntes convenients. El consistori ha adquirit el 

llibre, que ha estat signat i, i està disponible al fons general 

de la Biblioteca.

Divendres de foto, la nova proposta 
d’ObjectivaMent

L’associació fotogràfica de Collbató, ObjectivaMent,  pro-

posa una trobada mensual amb el món de la fotografia. 

Tots els curiosos i inquiets que vulguin apropar-se al món 

de la foto podran participar, un divendres al mes, en pro-

postes engrescadores com xerrades, cine-fòrums, tallers i 

trobades amb especialistes per omplir una tarda fotogrà-

fica.

La primera sessió tindrà lloc el divendres 17 de juliol a partir 

de les 18:00h, al Casal de Cultura, amb la projecció de la 

pel·lícula “La sal de la Tierra”.

Contacta amb l’entitat a: 
http://objectivament.blogspot.com.es/

https://www.facebook.com/Collbato/photos/pcb.387851624739156/387851501405835/?type=1
http://www.gong.cat/
http://objectivament.blogspot.com.es/
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Entitats

Collbató, solidari amb 
els més necessitats de 
Txernòbil
El municipi acull infants bielorrussos i 
recull roba i joguines per a qui ho necessiti

El passat dia 7 de juliol el grup infantil de gospel Ama-

zin Kids va fer l’entrega d’un donatiu i un petit concert 

a l’ONG del poble “Associació de Collbató per a la So-

lidaritat”. L’Entitat realitza l’acolliment d’infants pro-

vinents de la zona afecta per la catàstrofe nuclear de Txer-

nòbil. En concert, els infants que realitzen les conegudes 

“vacances mèdiques” provenen de la comarca de Kor-

ma una de les més afectades per l’accident de l’any 1986.  

A més de passar diverses revisions mèdiques, els partici-

pants prenen part en el Casal d’Estiu. Els estudis asseguren 

que aquest període permet rebaixar en un 40% la radiació 

que acumulen. La nostra ONG forma part de la “Internatio-

nal Chernobyl Network”, de la Federació Estatal d’associa-

cions d’acollida d’infants de Txernòbil FEDASIB i de la Taula 

Social de Collbató.

D’altra banda, des de fa anys, l’Associació porta a ter-

me una campanya de recollida de roba, aliments, jo-

guines i llibres entre particulars i empreses. Aquests es 

donen a famílies de Collbató i de la comarca que ho han sol-

licitat, arran de problemes econòmics i socials que pateixen 

Aquelles persones interessades a col·laborar amb l’associació 

poden informar-se a través del seu web:

www.solidaritatcollbato.org
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Entitats Opinió

Cost real del nou govern 
municipal
El regidors del nou govern 
tripartit diuen que s’han re-
baixat el sou. No ens diuen, 
però, que, en conjunt, inclo-
ent la Seguretat Social i assis-
tència a plens, han generat un 
increment d’11.850,16 euros 
més l’any respecte l’anterior 
govern socialista. 
Primer, l’actual alcaldia, amb 
dedicació exclusiva dotada amb 
un sou brut mensual de 2.250 
euros (2.982,37 amb la Segu-
retat Social) contrasta amb els 
1.100 euros mensuals bruts (as-
sitències a la Junta de Govern 
Local) que cobrava l’anterior 
alcaldessa, Ana Úbeda, que al-
ternava l’alcaldia de Collbató 
amb la seva feina d’economista 
i per tant no generava càrrec a 
la Seguretat Social.  Ana Úbeda 
va renunciar a cobrar les retri-
bucions per assitències a Plens 
destinant-se aquests diners a 
ajuts a famílies. 
Segon, els sis membres del 
nou equip de govern estan en 
nòmina a l’ajuntament, amb 
diferents dedicacions, mentre 
que l’anterior govern només 
comptava amb dues dedica-
cions parcials sobre sis elec-
tes. Els altres quatre electes 
es remuneraven mitjançant 
assistències a juntes de govern 
i plens, una fòrmula tan legal 
com les dedicacions a temps 
complet o parcial.  
Tercer, quatre regidors del 
nou govern alternen la tasca 
municipal amb altres feines. 
Per què no utilitzen la fòr-
mula emprada per l’anterior 
govern? La resposta és sim-
ple: amb el seu sistema tots 
s’asseguren un sou fix, tant 
si assisteixen com si no a les 
juntes de govern o els plens.  
És a dir, han prioritzat la seva 
seguretat personal a l’estalvi 
municipal.
Conclusió final: el tripartit 
ERC-GiC-CiU no només no 
ha rebaixat la despesa en re-
muneració de càrrecs electes, 
sinó que l’ha incrementat en 
quasi 12.000 euros més l’any. 

Comença el canvi
Arran de les eleccions del 24 
de maig, s’ha format un nou 
govern municipal a Collbató 
en el qual s’han integrat els 
dos regidors del GIC – Fem 
Collbató, que assumeixen les 
àrees d’Urbanisme, Via Públi-
ca, Medi Ambient, Turisme i 
Patrimoni, àmbits en els quals 
hem estat tradicionalment 
més actius. 
ERC, GIC i CiU coincidim en 
la necessitat d’impulsar un 
canvi en la gestió de l’Ajunta-
ment. Després de 20 anys de 
governs socialistes (amb breus 
parèntesis), cal renovar ide-
es, procediments i prioritats. 
Ara mateix hi ha un cúmul 
de projectes estancats, velles 
inèrcies que impedeixen ac-
tuar amb agilitat, i distancia-
ment respecte als veïns. El nou 
equip de govern de govern es 
compromet a canviar tot això 
per tenir un consistori trans-
parent, eficient i participatiu.
Hem procurat que els pri-
mers acords de govern per-
metessin visualitzar aquesta 
voluntat de renovació. S’han 
abaixat els sous dels regidors, 
s’ha incrementat la periodi-
citat dels plens, s’ha adoptat 
el compromís de mantenir els 
veïns informats de tot allò que 
fem. Pròximament hi haurà 
més canvis: es reobriran els 
consells municipals com el 
de Medi Ambient, Urbanisme 
i Patrimoni, es crearan co-
missions perquè els ciutadans 
puguin participar en els afers 
municipals, es reduiran els 
tràmits administratius... 
Encetem aquesta nova etapa 
amb il·lusió i moltes ganes de 
treballar per Collbató. Només 
cal que vosaltres, veïns i veï-
nes, us acosteu a l’Ajuntament i 
opineu, proposeu, pregunteu... 
Som a la vostra disposició.
Que passeu molt bon estiu!

Grup d’Independents de 
Collbató
www.collbatogic.org

Comencem una nova etapa a 
l’ajuntament de Collbató amb 
la il·lusió renovada i amb ga-
nes d’afrontar el futur amb la 
ferma esperança que tot sem-
pre es pot fer millor.
Vivim uns moments apas-
sionants en l’esdevenir del 
nostre poble i el nostre país. 
Son moments on tots hi hem 
de contribuir, cadascú des de 
les seves possibilitats, amb 
humilitat i respecte, amb 
ganes de sumar i aportar el 
millor que cadascú de nosal-
tres; amb ganes de millorar i 
avançar de forma ferma cap 
a un futur millor que tenim 
a tocar i que tots ens merei-
xem.
Es el temps de fer nova políti-
ca i no només volem aliances 
singulars sinó que és el mo-
ment de diàlegs plurals, amb 
serenor i respecte, ja que ne-
cessitem un marc diferent de 
relacions diferents i cal estar 
oberts a tot i a tots. En aques-
ta nova manera de fer és més 
necessària que mai la trans-
parència i la coherència en les 
preses de decisions. Cal es-
coltar tothom i treballar per 
construir un poble més ama-
ble, més humà, més integra-
dor i nacionalment compro-
mès.
Avui, la situació que travessem 
no és senzilla, però conser-
vem intacte tot aquell esperit 
emprenedor i aquell afany de 
superació que sempre ens van 
caracteritzar. I per aquí ha de 
passar la Catalunya d’avui i de 
demà. També per un Collbató 
il·lusionat, que se superi a si 
mateix, ambiciós, que lluiti 
per deixar enrere els moments 
adversos, que no defalleixi 
cercant un nou camí de l’èxit. 
Un municipi situat al mapa i 
amb marca pròpia. Per una 
manera de fer i de ser pròpies i 
ben definides.
Aquest és l’esperit que volem 
transmetre a aquest nou con-
sistori i al qual volem que us hi 
sumeu. Aquesta és casa vostra 
i en aquest ajuntament hi tro-
bareu sempre un aliat. Ben-
vinguts al futur. 

CANVIS A L’AJUNTAMENT.
Després de les municipals a 
Collbató, hi ha a qui el que li va 
semblar un acord legítim l’any 
2003 no li sembla igual el 2015. 
Per què? Per la senzilla raó que 
ara han sigut ells qui han perdut 
l’alcaldia. Però davant la dema-
gògia cal ser clars.
Primer: Els Socialistes van ser la 
llista més votada, però parlem 
de xifres absolutes: Els Socialis-
tes representen 687 vots (37%) 
metre que l’equip de govern 
representa 974 vots (52,5%). 
Llegint aquestes xifres de forma 
objectiva queda clar que la ma-
joria d’electors volien un canvi.
Segon: Coherència vol dir com-
plir allò que s’ha promés, i així 
ho hem fet. Durant la campanya 
vam parlar d’un canvi de go-
vern a Collbató i quan ha estat a 
la nostra mà fer-ho ho hem fet. 
Del contrari no hauríem sigut 
sincers amb els nostres votants.
Tercer: Coherència és també 
que ERC faci govern amb GIC i 
CIU perquè Collbató resti al ser-
vei del procés sobiranista, i no 
pacti amb un PSC que a nivell 
local no dona garantia de suport 
a la independència i que a nivell 
nacional és clarament hostil.
Quart: ERC va experimentar el 
major creixement, ha triplicat 
els resultats, i sumant amb GIC 
i CIU superem la majoria abso-
luta en regidors i vots. Per tant 
l’alcaldia és totalment legítima.
Cinquè: Els Socialistes no han 
sigut capaços de crear compli-
citats amb cap altre formació, i 
donar les culpes als altres és una 
reacció victimista i infantil per 
no veure la realitat.
Entenem que pels socialistes, 
especialment per la seva cap, es 
fa difícil acceptar que han per-
dut l’alcaldia, però els demanem 
que acceptin la democràcia, 
deixin de banda la rabequeria i la 
demagògia i pensin en Collbató. 
Des del govern, i des d’ERC en 
particular, els vam extendre la 
mà per treballar junts pel bé del 
poble. La mà segueix extesa, ara 
són ells qui decideixen si fan una 
oposició constructiva o destruc-
tiva i victimista.

http://www.collbatogic.org


Albert Blancafort, Premi Nacional d’Artesania de la 
Generalitat i Maria Amat, Diploma de Mestre Artesà 2015

El Mestre artesà orguener Albert 

Blancafort i Engelfried ha estat distingit 

recentment amb el Premi Nacional 

d’Artesania de la Generalitat de 

Catalunya, Entre el seus mèrits, destaca 

l’ excel·lència en l’ofici, reconeguda 

a nivell internacional, la seva tasca de 

recerca i innovació constant i el seu 

activisme per fer difusió de l’orgue en la 

societat. 

Els darrers treballs de Blancafort OM 

com, per exemple, a Montserrat, 

la Sagrada Família, el Palau Güell o 

l’Auditori de Tenerife, es caracteritzen 

per un alt grau de disseny, una 

innovadora creació artística i musical i 

l’aplicació de noves tecnologies i nous 

usos per aquest instrument. Cal dir que 

Collbató gaudeix d’una llarga tradició 

en l’àmbit orguener, amb més de 90 

anys de destacada trajectòria.

En l’acte, celebrat al Palau de la 

Generalitat el passat dilluns 6 de juliol, 

es van lliurar també els Diplomes de 

Mestre Artesà corresponents a l’any 

2015, que reconeixen la trajectòria i 

La revetlla de Sant Joan ha aplegat molts collbatonins a l’esplanada dels bombers per 
gaudir de la festa

Aquest any es commemoren els 50 anys 

de la Flama del Canigó, i a Collbató els 

voluntaris han recollit un any més el 

testimoni i han encès el pebeter, en 

una jornada en què la participació dels 

collbatonins i collbatonines ha estat 

molt positiva i nombrosa. La regidora 

de cultura, Teresa Casanovas, en nom 

de l’equip de govern, ha donat la 

benvinguda institucional a la flama i 

ha demanat als més joves que ‘agafin el 

testimoni perquè aquestes tradicions 

no s’apaguin’. Seguidament, s’ha 

fet la tradicional ballada de sardanes 

Collbató, testimoni del mig segle de vida de la Flama del Canigó

el mestratge de 23 artesans catalans, 

entre ells, Maria Amat i Domènech, 

veïna de Collbató. Domènech, puntaire 

de Collbató, ha estat guardonada per 

l’extensa tasca formativa i divulgativa 

duta a terme i la potenciació de 

tècniques clàssiques. Per obtenir el 

Diploma de Mestre Artesà cal comptar 

amb una experiència de més de 

quinze anys de professió, i destacar en 

aspectes com la potenciació de l’ofici, 

la formació i la incorporació de disseny 

i innovació al procés artesanal.

al voltant del foc tal i com es fa al 

Canigó. La colla de Diables Salnitrats 

han estat els encarregats de llegir el 

manifest i, com a grans reis del foc, 

han encès la foguera i han fet una 

bona demostració del seu domini de 

la pòlvora.
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