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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
Repsol Gas (averies) 901 12 12 12
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

A G E N D A

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

D.L. B-23138-96

 Novembre 2016

5 DISSABTE, 6 DIUMENGE
PRIMER MUSHING I CANICROSS. 5 de 
novembre, Taller gratuït Canicross. 6 de 
novembre, 1a prova de 23a lliga catalana de 
Mushing i l’11a lliga catalana de canicross.
Més informació a www.canicross.cat

9 DIMECRES
TALLER: COM ES FAN ELS  

DIBUIXOS ANIMATS? Taller de 4 ses-
sions (Dimecres 9, 16, 23 i 30). Horari: 
17.00-18.30 h. Lloc: Casal de Cultura. 

11 DIVENDRES
I FESTIVAL DE MÚSIQUES AMADEU 

VIVES. Programa de mà i www.collbato.
cat. Dv.11 (21.00 h) Cantautor Fabio 
Canu. Molí de l’Oli. Dss.12 (21.00 h) 
Roger Mas “Irredempt”. Casinet. Dmg. 13. 
18.00 h. Concert-homenatge a Amadeu 
Vives. Església de Sant Corneli. Activitats 
gratuïtes, places limitades.

15, DIMARTS
FORMACIÓ “COM ACONSEGUIR 

CLIENTS AMB PUBLICITAT ONLINE”. 

De 9.30 a 13.30 al Casal de Cultura

17 DIJOUS
TROBADA D’EMPRESARIS DE COLL-

BATÓ. Horari: 19.30h al Casal de Cultura. 

18 DIVENDRES
CLUB DE LECTURA: “En el corazón de 

los fiordos” de Christine Kabus

A les 18.00 h a la Biblioteca (Casal de 
Cultura. Pg. Mansuet, 9). Si vols partici-
par-hi, contacta’ns a b.collbato@diba.cat

VETLLADA D’AQUÍ I D’ALLÀ

TAULA RODONA “La crisi dels refugiats 
a Europa”.  

19 DISSABTE
PRESENTACIÓ LITERÀRIA. Presenta-
ció del llibre “Sóc Normal” i taula rodona. 
Associació Fissurats de Catalunya. A les 
18.00 h al Casal de Cultura. 

22 DIMARTS
TALLER CUINA APROFITAMENT

A les 17.00 h a l’Escola Mansuet (C/
Montjuïc, s/n). Cal inscripció prèvia a 
casal.collbato@collbato.cat

23 DIMECRES
TALLER COMPOSTATGE. A les 19.00 
h al Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9). 

25 DIVENDRES
ACTES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE. Encesa d’espelmes, lectura del 
manifest, inauguració exposició “Violèn-
cia masclista: Desmuntem mites?”, Teatre 
Forum. A les 18.00 h al Casal de Cultura 
(Pg. Mansuet, 9)

26, DISSABTE I 27 DIUMENGE
VI CAP DE SETMANA SOLIDARI

Dissabte
11.30h: Taller: “Tots som diferents”. Bi-
blioteca de Collbató. 18.00h: Presentació 
fotodocumental “30 anys de Txernòbil”. 
FEDASIB i International Chernobyl 
Network. 19.00 h: Xerrada: “Porta la teva 
factura de la llum i t’explicarem com es-
talviar fins a 300€/any” a càrrec de Manel 
Rivero.

Diumenge
11.30h: “Una gran experiència”. Xerrada 
amb David Estruch, voluntari a un camp 
de refugiats de Grècia. Al Casal de Cultu-
ra. Activitat gratuïta

TEATRE: SOMNI D’UNA  

NIT D’ESTIU. Obra de William Shakes-
peare. Dissabte, 26 de novembre, a les 
22.00 hores. Diumenge 27 a les 18.00 ho-
res a El Casinet. Entrada: 5 euros (Menors 
de 4 anys gratuït)

30, DIMECRES
AUDICIÓ DELS ALUMNES DE  

L’ESCOLA DE MÚSICA. A les 19.00 h al 
Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9). 

EXPOSICIONS
Del 7 al 19 de novembre
SHAMEFUL ISLAND

De dilluns a divendres, 10-14 h / 16-20.30 
h. Dissabtes, 10-14 h
Lesbos (Grècia), la porta d’entrada a Euro-
pa. Mostra fotogràfica de Raül Clemente i 
Xavi Herrero sobre el drama dels refugiats 
i la seva lluita per arribar a Europa, traves-
sant la Mediterrània.

Del 9 de novembre a l’1 de desembre
CAPTURAR L’ALÈ

Horari: Dilluns a divendres, 10-14 h / 16-
20.30 h. Dissabtes, 10-14 h
Mostra dels treballs del fotògraf Jesús Ati-
enza, especialista en la fotografia de titelles. 

Del 21 de novembre  
al 2 de desembre
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Horari: Dilluns a divendres, 10-14 h / 16-
20.30 h. Dissabtes, 10-14 h
Revisió d’alguns mites associats a l’amor 
romàntic i a la violència masclista. Per 
exemple, desmunta la creença que som 
persones incomplertes que necessitem bus-
car-ne una altra per aconseguir la plenitud. 
Alhora, ofereix  idees i elements de reflexió 
per transformar aquests mites i creences i 
avançar vers unes relacions lliures de vio-
lència masclista.



La Diputació lliura a Collbató 
el Catàleg de camins municipals

Collbató ja té Catàleg de camins municipals. El 
diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, va lliurar a 
l’alcalde, Miquel Solà, i al regidor d’Acció Territo-

rial, Josep Estradé, el document que inventaria i analitza les 
vies municipals de Collbató, a una reunió celebrada a finals 
de setembre.

El catàleg inventaria 18 camins d’acord amb les indicacions 
dels tècnics encarregats de la redacció i dels regidors i tècnics 

de l’Ajuntament. A partir dels paràmetres de geometria, fun-
cionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm, s’ha 
fet un treball de camp amb visites al conjunt de camins i s’han 
recollit dades descriptives pel seu processament informàtic.

Cada camí disposa d’una fitxa resum de les seves característi-
ques, un plànol de situació a escala 1:5.000 en què es defineix 
el traçat i la numeració en punts quilomètrics, la toponímia 
complementària i els elements més destacables, a més d’un 
recull fotogràfic.

Miquel Solà 

Alcalde.
Regidor d’Hisen-
da, Seguretat 
ciutadana, Or-
ganització Interna 
i Participació.

solanmq@collba-
to.cat

Dina Pérez

Regidora d’Edu-
cació, Benestar 
Social, Gent Gran, 
Sanitat, Comuni-
cació i Transpar-
ència.

perezrdn@collba-
to.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports 
i Joventut.

rierahj@collbato.
cat

Josep Estradé 

Segon Tinent 
d’Alcalde. 

Regidor d’acció 
territorial i mo-
bilitat.

estradecj@collba-
to.cat

Maria Teresa 
Casanovas

Segona Tinent 
d’Alcalde
Regidora de Cultura, 
Promoció Econòmi-
ca i Comerç. 

casanovasam@
collbato.cat

Jordi Serra  

(Regidor no 
adscrit)

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsina 
(Socialistes de 
Collbató)

Josep Mª Martín 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons  
(Socialistes de 
Collbató)

Patrimoni
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Després d’una intervenció de 
la representant socialista 
Ana Úbeda, que va afirmar 
que el Govern actual era 

“inestable i feble” i que s’iniciava un 
període en què calia diàleg, va anunciar 
que el seu grup votaria en contra de 
gairebé tots els punts del dia, des del 
punt 4 al 10, ambdós inclosos. 
 
La pinça conformada pel grup encapça-
lat per Ana Úbeda i el regidor no adscrit 
es va fer palesa quan, en el moment de 
la votació de tots aquests punts, el grup 
socialista i el regidor no adscrit van re-
petir, punt rere punt, el seu vot conjunt 
i en contra de les propostes del Govern. 

Respecte al bloqueig conjunt del punt 
4, que proposava la designació de Josep 
Estradé com a membre integrant de la 
Comissió Especial de Comptes, l’al-
calde va criticar que el vot negatiu era 
negar-se a l’aplicació d’allò que marca la 
llei. Tot i això, el punt que va generar 
més polèmica va ser el vot en contra del 
punt 6, relatiu a la determinació de dos 
dies festius d’obertura autoritzada per 
als establiments comercials, un punt 
que té implicacions en els calendaris la-
boral i escolar.

L’alcalde de Collbató va ser molt crític 
davant d’aquest vot negatiu, donat que, 
com va explicar en el ple, la represen-
tant socialista li havia reconegut, en una 
conversa anterior, que estava d’acord 
amb el calendari de festius que propo-
sava l’equip de Govern. Miquel Solà 
es va mostrar sorprès amb aquest blo-

queig d’un punt prèviament consensuat 
personalment amb la cap de l’oposició 
i va preguntar si la negació d’un punt 
acordat amb anterioritat era el tipus de 
diàleg que defensava la representant so-
cialista.

Un cop finalitzades les votacions, i en 
el torn de precs i preguntes, el grup de 
Socialistes de Collbató va presentar una 
moció d’urgència per demanar a l’alcal-
de que reflexionés i considerés presen-
tar la seva renúncia. L’alcalde va instar 

al grup de Socialistes i al regidor no ads-
crit a presentar conjuntament una mo-
ció de censura, si és això el que volien. 
Al mateix temps, l’equip de Govern va 
consultar amb la Secretària Jurídica si es 
podia considerar la petició presentada 
com una moció o un prec. Després d’un 
recés en el ple, es va acceptar la seva 
presentació com a moció, pendent d’un 
informe jurídic que estableixi si efecti-
vament ho és. 

El regidor no adscrit va fer una bateria 
de preguntes en relació amb temes re-

latius als àmbits de Cultura, Urbanisme 
i Alcaldia, com ara accions per al reco-
neixement d’Amadeu Vives, la gestió 
d’un fons familiar, la realització dels 
festivals Gong i Inspira, documents pu-
blicats a la web de l’Ajuntament sobre el 
POUM, una porta que no compleix la 
normativa dels colors acceptats al Nu-
cli Antic i la manca de documents que 
la Llei de Transparència indica que cal 
fer públics. Els representants munici-
pals li van respondre que alguns dels 
punts preguntats rebran resposta per 
escrit, però, respecte als documents 
del POUM el tinent d’alcalde i regidor 
d’Acció Territorial, Josep Estradé li va 
respondre que obeeixen a la voluntat 
de transparència de la seva regidoria, a 
diferència de l’àmbit de Medi Ambient 
que, sota la regidoria de Jordi Serra, no 
havia publicat cap document a la web, 
va concloure.

Pel que fa a la manca de documents que 
indica la Llei de Transparència que cal 
fer públics, l’alcalde va reconèixer que 
estan treballant per posar-se al dia però 
que tenen les mateixes dificultats que 
tots els municipis petits que, per manca 
de recursos, no poden satisfer aquestes 
exigències tan ràpidament com voldri-
en.

Finalment, la representant del grup so-
cialista va criticar el ple extraordinari 
que es va celebrar el dia 14 de setembre 
i en el qual, va afirmar, l’alcalde no va 
deixar intervenir als altres participants. 
El ple va finalitzar amb el torn de precs i 
preguntes dels veïns de Collbató. 

Ple

El grup dels Socialistes de Collbató i el regidor no adscrit Jordi Serra van 
escenificar, en el decurs del ple municipal, celebrat el 26 de setembre, la 
seva coincidència en bloquejar l’acció de Govern, votant conjuntament en 
contra de gairebé tots els punts de l’ordre del dia 

Bloqueig 
a l’acció 
de Govern

El punt que va generar 
més polèmica va ser la no 
aprovació del calendari de 
festius, que té implicacions 
en els calendaris laboral i 

escolar i que, anteriorment, 
havia estat consensuat amb 

la cap de l’oposició.
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La recuperació de la ges-
tió pública de l’aigua per 
l’Ajuntament de Collbató 
serà un dels exemples que 

explicarà el programa de reportatges 
30 Minuts, de TV3, que té previst 
l’emissió a finals de novembre. El 
documental analitzarà la tendència, 
en l’àmbit europeu, de recuperació de 
la gestió directa d’aquest servei bàsic, 
amb casos tan destacats com la ciutat 
de París. Un equip de filmació ha se-
guit les tasques que es fan a la vila per 

Collbató,  exemple de recuperació 
de la gestió pública de l’aigua al 30 Minuts

Gestió Municipal

El programa de reportatges 
30 Minuts emetrà, a finals 
de mes, un reportatge sobre 
la recuperació de la gestió 
pública de l’aigua. Collbató 
serà una de les poblacions 
analitzades, juntament amb 
casos tan destacats com la 
ciutat de París

millorar la gestió, com la instal·lació 
de mesuradors de soroll a la xarxa per 
detectar fuites d’aigua. 

Collbató va recuperar la gestió pública 
fa uns sis mesos, mitjançant la creació 
d’Aigües de Collbató, i s’ha marcat com 
a prioritat millorar el rendiment de la 
xarxa i posar en servei els recursos hí-
drics propis.

En aquest sentit, l’ajuntament inver-
tirà en la substitució de trams sencers 

de canonades a l’avinguda Principal i a 
l’avinguda del Centenari en els sectors 
ja identificats com a més problemàtics.

Pel que fa a la recuperació dels recur-
sos propis, l’aigua provinent de pous 
del municipi ja arriba al 22,5% del to-
tal, quan abans del canvi de gestió no 
passava del 12%. L’ajuntament té com a 
objectiu incrementar els recursos pro-
pis per tal que els pous subministrin el 
30% de l’aigua a curt termini i arribin a 
generar el 60% del total a mitjà termini.

L’Ajuntament de Collbató ha signat la carta d’adhesió al 
Programa d’Informació Turística Comarcal 2016 (PITC) del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
El programa pretén dotar la província de Barcelona del mà-

xim nombre de punts d’informació complementaris on els turistes pu-
guin ser informats de l’oferta turística existent, alhora que puguin rebre 
suport i assistència en la seva estada. Per obtenir l’acreditació cal superar 
un cicle formatiu de 17 hores.
Aquest programa no està únicament destinat a punts d’informació tu-
rística sinó a establiments i agents turístics del territori ( públics o pri-
vats). 

Adhesió al programa 

Punt d’Informació Turística 2016 
Algunes de les prestacions de què gau-

diran les empreses/serveis que s’adhe-

reixin al sistema són:

•  Suport en l’elaboració d’un catàleg de 

serveis turístics de la comarca

•  Informació sobre les diferents tra-

meses d’agendes d’activitat/esdeveni-

ments a la comarca, newsletters

•  Placa identificativa

•  Dispensador de material promocional 
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El regidor d’Acció Terri-
torial de l’Ajuntament de 
Collbató, Josep Estradé, va 
participar, amb altres re-

presentants de municipis del voltant, 
en una reunió en el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per tractar 
la represa del projecte d’ampliació del 
Parc Natural de Montserrat. 

A la reunió van assistir el director ge-
neral de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalu-
nya, Ferran Miralles; la secretària de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de la 
Generalitat, Marta Subirà; l’alcalde de 
Vacarisses, Toni Massana; el regidor 
de Cultura i Joventut de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, Xavier Rota, i 
el regidor de Medi Ambient de l’Ajun-
tament d’El Bruc, Vicenç Moliner. 

Proposta per ampliar la 
protecció de Montserrat

Els participants van tractar la represa 
del projecte d’ampliació del Parc Na-
tural de Montserrat, que es va iniciar 
l’any 2003 i va quedar aturat el juliol 
del 2008. Per part dels ajuntaments 
s’ha considerat una eina molt neces-
sària i oportuna per millorar la gestió 
dels sòls agrícoles i forestals de l’en-
torn de Montserrat, així com altres 
valors d’interès que configuren el pa-
trimoni natural i que actualment no 
gaudeixen d’una protecció efectiva. 

Aquesta ampliació convertirà en es-
pais PEIN (Pla Espais d’Interès Natu-
ral) la major part del sòl actualment 
inclòs en l’entorn de protecció, i 
incrementarà considerablement la 
seva extensió incorporant terrenys 
agrícoles de gran interès, connectant 
amb el PEIN de Puigventós i la Xarxa 
Natura 2000.

A més de l’ampliació del Parc Natu-
ral en sentit estricte, que passaria a 
tenir 4.906 hectàrees, 1.000 més que 
les actuals, també està previst que 
s’incorporin 4.389 hectàrees de ter-
reny més al PEIN. En total, doncs, 
Montserrat tindria prop de 16.000 
hectàrees sota algun tipus de pro-
tecció.

Els ajuntaments també van presen-
tar al Departament el projecte del 
Parc Rural del Montserrat que es 
troba ja en una fase molt avançada i 
en molts aspectes de gestió conflueix 
amb l’ampliació del Parc Natural.

Durant la reunió, Medi Ambient ha 
manifestat el seu interès en aquesta 
ampliació, ja que encaixa perfecta-
ment amb les línies estratègiques del 
Departament.

Collbató, amb altres municipis de l’entorn, proposa a la Generalitat la 
reactivació del projecte d’ampliació del Parc Natural de Montserrat

Medi Ambient
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Un festival per homenatjar 
l’insigne compositor collbatoní

Collbató recupera la memòria i l’obra 
d’un dels seus personatges més il·lus-
tres,  Amadeu Vives. Fill de Collbató 
i figura molt rellevant en el món 
cultural de finals del S.XIX i les pri-
meres dècades del S.XX. El I Festival 
de Músiques Amadeu Vives respon a 
la voluntat de generar una proposta 
cultural per tal de recuperar l’obra del 
mestre, programant les seves obres, 
ja siguin sarsueles, cançó popular o 
teatre líric.

El certamen també serà un punt 
de trobada de “Les Músiques”; un 
marc per oferir concerts de qualitat 
d’autors consolidats i noves prome-
ses, d’un ampli ventall de gèneres 
i formats. Tot plegat, a través d’un 
llenguatge universal que el mestre 
Vives coneixia prou bé, la música.

El festival esdevé una aposta per la 
cultura de proximitat, on es vol posar 
en valor la dimensió humana de les 
propostes artístiques promogudes 
des de Collbató, on l’entorn facilita la 
proximitat entre artista i públic.

AMADEU VIVES: LA FIGURA

Amadeu Vives i Roig (Collbató, 18 
de novembre de 1871 - Madrid, 2 
de desembre de 1932), compositor i 
escriptor, conegut per la seva obra 
lírica, d’entre la que cal destacar 
les sarsueles Doña Francisquita i 
Bohemios, considerades com unes 
de les cimeres del gènere. Amb Lluís 
Millet va fundar l’any 1891 l’Orfeó 
Català. Va compondre també obres 
corals de gran difusió i repercussió 
popular, com L’emigrant o La Ba-
languera. La seva vida es va desen-
volupar entre Barcelona i Madrid, 
i en ambdues ciutats va gaudir de 
fama i veneració. Persona de gran 
cultura, va exercir de mecenes, pe-
riodista i empresari cultural.
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PROGRAMA   
de CONCERT
PRIMERA PART

Sardanes per a Cobla
(Totes, composicions de l’autor)
Goigs i Planys
Eixelebrada
Matinada Santpolenca
Montserratina
  
SEGONA PART

Obra Coral amb Orgue/Piano
Els tres tambors – Tradicional / A.Vives
La nit de Nadal - Josep Mas i Casanovas/ 
A.Vives
Cançó de les palles - Josep Mas i 
Casanovas/ A.Vives
O Salutaris – A.Vives

TERCERA PART

Cants per a Solista amb Piano/Orgue
Cant de Quaresma – Jacint Verdaguer/ 
A.Vives
Estimem al Senyor - Jacint Verdaguer/ 
A.Vives
Orenetes d’Abril – Tomàs Garcès/ A.Vives

QUARTA PART

Himnes patriòtics per a COR/COBLA/
Piano
L’Emigrant – Jacint Verdaguer/ A.Vives
La Balanguera – Joan Alcover/ A.Vives
El Cant del Poble – Josep Maria Segarra/ 
A.Clavé/ A.Vives
Els Segadors – Tradicional/ A.Vives

COMPONENTS del CONCERT

Coral Moixerigues amb cantaires de 
Collbató/Esparreguera
Soprano Anna Niebla
Director Oriol Plans
Cobla Maricel de Sitges
Piano Montse Giné
Piano/Orgue Xavi Jorba
Arranjaments i Adaptacions  Xavi Jorba
Direcció Oriol Plans

La primera edició del festival oferirà al públic assistent la següent programació:

  DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE 2016

Molí de l’Oli. 21:00h
Benvinguda al festival. “Música i vi”
Fabio Canu
Cantautor. Country, jazz, blues i soul.
Organitza: Molí de l’Oli.

  DISSABTE 12 DE NOVEMBRE 2016

Casinet (Collbató). 21:00h

Roger Mas “Irredempt”. 
Novè treball de la discografia del cantautor solsoní on s’atreveix amb temes 
interpretats tant sols a veu i guitarra, un autèntic homenatge als cantautors.

  DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE 2016

Església Sant Corneli (Collbató). 18:00h
(La parròquia on va ser batejat Amadeu Vives)
Concert-Homenatge

El Concert-Homenatge se centra en l’obra dels inicis de l’Orfeó Català, de les 
seves primeres obres de joventut, algunes d’elles per a subsistir de la pobresa 
i obres també de maduresa com són les quatre i úniques sardanes, escrites 
d’una volada, però amb l’encert del geni creador.

L’obra feta a Catalunya i per a Catalunya és encara molt més extensa i variada 
(misses - obres instrumentals – peces per a formacions corals vàries – òperes 
– motets religiosos – harmonitzacions de cançons tradicionals...)
Mostrem quatre formats musicals significatius creats pel mestre, en quatre 
petites parts:

LA 

PROGRAMACIÓ

La celebració del I Festival 

de músiques Amadeu 

Vives, els dies 11, 12 i 

13 de novembre de 2016 

és la concreció d’aquest 

compromís ciutadà.

A través del llenguatge 

universal de la música 

i recordant al mestre 

collbatoní, el I Festival de 

Músiques Amadeu Vives 

neix amb una programació 

de qualitat amb estils i 

formats diversos. 

LA SEVA

 MEMÒRIA 

Amb l’arribada de les 

despulles d’Amadeu Vives 

al cementiri municipal 

de Collbató el 21 de 

setembre de 2014, les 

institucions implicades 

en el projecte van tancar 

un cercle que lligava l’any 

1932 (la mort del mestre) 

i el present. Fruit d’aquella 

tasca la comissió local de 

l’homenatge va adquirir un 

nou compromís, perpetuar 

el record d’Amadeu Vives i, 

en especial, la seva obra.



Ja podeu trobar a la venda les bosses compostables 
que ha comprat a l’engròs l’Ajuntament de Collba-
tó, fet que posa punt final a la campanya Orgamic-

za’t, realitzada aquest any.

L’objectiu de la campanya ha estat informar a la ciutada-
nia de la idoneïtat de l’ús de la bossa compostable per a la 
recollida de la matèria orgànica, que segons l’Ordenança 
de Residus de Collbató és la via adequada per recollir la 
Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM).

Per aquesta raó es va repartir amb el Collbató Informa 
del mes de maig una butlleta bescanviable al Casal de 
Cultura per un paquet de bosses compostables per a cada 
habitatge. Així mateix es va fer una carta informativa als 
restaurants i altres activitats generadores de residus or-
gànics i també se’ls va repartir un paquet de bosses.

Per aconseguir un preu de venda més econòmic per la ciutadania, l’Ajuntament, a 
través d’un conveni amb l’Associació de Municipis pel Porta a Porta de Catalunya, 
participarà anualment en la compra agregada de bosses compostables. 

Ja teniu a la vostra disposició les bosses compostables

Podeu comprar les bosses compostables a la farmàcia i al Bonpreu de Collbató, 
on estaran a la venda al preu públic establert per l’Ajuntament, concretament:

-  Paquet de 30 bosses compostables domèstiques (mida 45x43 cm): 2,80 euros.

-  Paquet de 10 bosses compostables grans (mida 90x120 cm): 3,90 euros.

Per facilitar-ne l’adaptació a l’ús de 
la bossa compostable, s’ha establert 
aquest calendari d’implantació i es 
facilitarà tota la informació necessà-
ria per a la seva incorporació:

•  16/01/2017. Comença la implanta-
ció i es recollirà tota la FORM, si 
no s’utilitza la bossa compostable es 
deixarà nota a la bústia.

•  20/02/2017 Si la FORM no està en 
bossa compostable no es recollirà i 
es deixarà una enganxina informa-
tiva.

•  20/03/2017 Si La FORM no està en 
bossa compostable no es recollirà 
i es deixarà una enganxina infor-
mativa, i es trucarà per telèfon o es 
farà un avís formal.

•  Si es torna a deixar la FORM en 
bossa no compostable, s’iniciarà el 
corresponent expedient sanciona-
dor.

Col·labora fent servir bosses com-
postables. Minimitzar els residus és 
responsabilitat de tots nosaltres.

Des del 2015, l’Ajuntament 
de Collbató va repren-
dre les accions amb les 
diferents administracions 

i ens responsables de l’Ecoparc4 per a 
ser reconeguts com a municipi afec-
tat per aquesta instal·lació, sobretot 
en l’àmbit d’impacte d’olors així com 
per demanar la finalització dels epi-
sodis d’olors que afecten el municipi.

Recentment l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que forma part del consor-
ci d’aquesta instal·lació, ha informat 
l’Ajuntament de Collbató que s’han 
iniciat diferents estudis d’olors tant 
en les proximitats de les instal·laci-
ons del dipòsit controlat de Can Mata 
i de l’Ecoparc4 com en els municipis 
potencialment afectats per les olors 
emeses com a conseqüència de les ac-
tivitats desenvolupades en la zona.

Estudis d’olors a les proximitats de l’Ecoparc4

Aquest estudi inclou dos tipus d’anà-
lisis diferents. Per una banda s’empra-
ran panells olfactius que consisteix en 
un conjunt de persones entrenades 
per ensumar i fer mesures i identifi-
cació d’olors (olfactometries).

D’altra banda, s’instal·laran captadors 
passius de compostos orgànics volàtils 
(compostos que contribueixen a les 
olors) en diferents punts dels muni-
cipis potencialment afectats per males 
olors i es faran mesures continuades 
en el temps. Posteriorment aquestes 
mostres s’analitzaran al laboratori per 

identificar els components químics 
presents i poder-los comparar amb els 
compostos que s’originen al dipòsit 
controlat de Can Mata, a l’Ecoparc4 o 
derivats d’altres activitats, i així con-
trastar quin és l’origen.

Paral·lelament s’estan revisant els pro-
tocols de gestió i manteniment de l’Eco-
parc4 per minimitzar les tasques asso-
ciades a intervencions en el sistema de 
ventilació i tractament d’aires i reduir al 
mínim els episodis d’olors que hi poden 
generar. Així mateix, s’han actualitzat 
els protocols de comunicació amb els 
municipis potencialment afectats per 
males olors. D’aquesta manera es podrà 
donar una resposta més ràpida en cas 
que s’identifiqui un episodi per garantir 
una ràpida actuació que permeti detec-
tar el seu origen i corregir el procés que 
l’origini.
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Ja teniu a la vostra disposició les bosses compostables
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Neus Sánchez (pianista) i Cristina Parés (violinista), dues joves intèrprets 
de 16 anys, van aconseguir una gran ovació, amb el públic dempeus, al 
finalitzar el concert celebrat el 2 d’octubre a l’església de Sant Corneli, dins 
del cicle organitzat per l’Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató.

El concert de Sánchez i Parés obria la temporada de tardor i va oferir una selecció molt 
eclèctica d’autors i obres: Representants del classicisme, com Wolfgang Amadeus Mo-
zart; romàntics, com Chopin i Liszt; representants de la música contemporània, com els 
creadors de bandes sonores John Williams i Ennio Morricone, compositors que alternen 
la música més classicista amb incursions en el rock i el pop, com Yann Tiersen, i joves 
creadors, com Michael Andreas Haeringer, un pianista i compositor nascut a Barcelona, 
de tan sols 8 anys i descendent directe de Franz Liszt.

L’actuació de les dues joves intèrprets va aconseguir forts aplaudiments, sobretot a la fa-
mosa Czardas, de Vittorio Monti, que van repetir com a bis de l’actuació, mentre el públic 
aplaudia, dempeus. La temporada de tardor ha començat amb força.

Èxit del primer concert de 
tardor a l’església de Sant

Corneli

El Centre d’Esports Collbató va presentar a principis d’octubre els 
equips de futbol sala per a la temporada 2016-17. L’entitat esporti-
va ha aconseguit incrementar enguany el nombre d’equips inscrits, 
de 10 a 11, i també és l’any en què hi ha més nens en esport base 

de la història del club.

La presentació dels equips, que es va celebrar a la pista coberta Martí Gil, va 
comptar amb presentador i música, com es mereix un acte esportiu d’aques-
tes característiques, en què s’anunciava, un per un, tots els integrants dels 
diferents equips. A la presentació també van participar la presidenta del club, 
Àngels Gallego, i el regidor d’Esports i Joventut de l’Ajuntament, Jordi Riera.

El Centre d’Esports 
Collbató inaugura 
temporada amb rècord 
en equips i integrants
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Breus

COLLBATÓ INAUGURA UN ESPAI 
PELS JOVES

El projecte Engresca’t vol ser un 
referent pels joves del municipi, 
animant-los  a participar i tenir un 
espai propi, on puguin realitzar 
diferents tipus de tallers, trobades, 
xerrades o simplement passar l’estona. 
En aquest espai trobaran el suport d’un 
animador sociocultural que els donarà 
consells, ajudarà a la recerca d’estudis i 
també farà suport als estudis.
L’espai de lleure està situat a les 
antigues escoles (pg. de La Fumada, 8) 
i està obert divendres tarda i dissabtes 
(en principi, a la tarda).

OFICINA MÒBIL D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR, EL 9 DE NOVEMBRE

El 9 de novembre, de 10.30 a 13.00 hores serà a Collbató l’Oficina Mòbil d’Aten-
ció al Consumidor, un servei de l’Oficina Provincial d’Informació al Consumidor 
amb la finalitat de defensar els consumidors i els seus drets, destinat als ajunta-
ments que no disposen de serveis municipals de consum. A banda de les visites 
periòdiques de la Unitat Mòbil, hi ha una Bústia del Consumidor a l’Ajuntament 
per poder presentar queixes. 

BALL PER CELEBRAR EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

Més de 130 participants es van reunir al 
Casinet l’1 d’octubre per celebrar el Dia 
Internacional de la Gent Gran amb una 
gran paella de germanor i un ball final. 
A la jornada es va llegir el manifest del 
dia internacional, molt emotiu i que ad-
voca per una societat apta per a totes les 
edats. La diada va ser una oportunitat 
per conscienciar la societat sobre els 
desafiaments i problemes que afronta la 
gent gran, així com promoure accions 
per defensar-la i per respectar la seva 
dignitat i saviesa. 

BÚSTIA COMUNITÀRIA PELS VEÏNS DE 
CAN GUINEU, ELS MASOS I CAN LLATES

Els veïns de Can Guineu, els Masos i Can Lla-
tes disposen d’una nova bústia comunitària de 
correu per rebre la correspondència. Aques-
ta bústia dóna resposta a una demanda de fa 
temps, ja que el servei de Correus no arriba 
fins als seus habitatges i havien d’anar a bus-
car les cartes a l’oficina de correus, que té un 
horari molt limitat.
La bústia s’ha col·locat al costat de la deixa-
lleria, que és l’entrada de tota aquesta zona, i 
el lloc que es va acordar amb els veïns. Tots 
els interessats han rebut ja les claus.

JOVE CAMPIÓ DE TAEKWONDO

Nicolás Serrano, del Club Taekwondo 
Collbató, ha obtingut el primer premi 
al Campionat Promoció de Catalunya 
de Poomsaes, celebrar el 16 d’octubre 
al poliesportiu de la Mar Bella (Bar-
celona). Felicitats al jove campió!

ACCIONS FORMATIVES PER EMPRESES I EMPRENEDORS

La regidoria de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Collbató, en col·la-
boració amb els ajuntaments del Baix Llobregat Nord, fomenta i impulsa el 
desenvolupament econòmic local a través de la millora de les competències 
i capacitats de les persones emprenedores i empreses. A Collbató es van pro-
gramar tres d’aquestes accions emmarcades en diferents itineraris formatius i 
diferents línies de treball. El 15 de novembre es realitzarà al Casal de Cultura la 
darrera acció de l’any 2016: “Com aconseguir clients amb la publicitat online”.
Tots aquests cursos van adreçats a empreses i emprenedors, són gratuïts i cal 
inscripció prèvia, a través de l’ajuntament o a la web de Fem Xarxa Fem Em-
presa.
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Grups Polítics

PREPARATS PER A LES MOBILITZACIONS!
Catalans, després de les envestides de les institucions de l’estat 
contra els nostres polítics electes, i davant del clam que ens fan, 
hem d’estar a punt i preparats perquè aquests propers 10-12 mesos 
que resten per anar a votar el “referèndum o referèndum”, haurem 
de mobilitzar-nos un munt de vegades per tal de donar suport als 
polítics imputats per l’estat espanyol per posar urnes i prendre de-
cisions contràries a les que ens volen imposar els tribunals.
Vénen mesos difícils, però apassionants políticament, en què ens 
veurem sotmesos a una sèrie d’imposicions per part del govern 
central i a les que tots nosaltres, els que volem un nou estat inde-
pendent, haurem de fer front d’una manera democràtica i pacífica. 
És impossible continuar com estem! Ho paguem massa car i cada 
dia més! El fanatisme de molts unionistes ens pot portar a una 
situació no desitjable. Hem de marxar com més aviat millor! 
El món ens mira i està al corrent de tot el que passa políticament 
a l’estat espanyol, cosa dubtosa que ho sàpiga la majoria del po-
ble espanyol. No hem de tenir cap mena de por; avui Europa no 
permetrà els atropellaments de l’estat, però tots nosaltres haurem 
de fer la feina que cal i donar recolzament al nostre govern i par-
lament perquè tirin endavant les lleis de desconnexió. Tenim un 
gran President que es deixa la pell pel país; és sincer, va de cara i 
s’explica sense embuts. Per tot això, hem d’estar preparats per a 
les mobilitzacions cíviques, pacifiques i democràtiques... dia sí i 
dia també.

EL PLE HA DE RECUPERAR EL DEBAT DELS TEMES DA-
VANT D’UN GOVERN EN MINORIA
Continuem tenint un Alcalde sense respostes. Li vam demanar la 
seva renúncia, ja que el seu projecte ha fracassat i ara li sol·licitem 
que convoqui un Ple en el qual per exemple, demanem que aquest 
recuperi les competències que estan delegades en la Junta de Go-
vern on fins ara s’aproven molts temes dels quals només tenim 
coneixement dos mesos després. En el passat ple de setembre (el 
primer en minoria) el que hauria d’haver fet l’Alcalde per cortesia 
política i cultura democràtica és proposar aquest punt,  però no ho 
va fer ni té intenció de fer-ho. 
Fa molt de temps que li demanem a l’Alcalde parlar de temes tant 
importants com les ordenances fiscals, que regulen els tributs mu-
nicipals, com dels pressupostos i dels projectes de tot el mandat. 
Però un altre cop l´únic que rebem és una demanda per telèfon, 
amb presses, de recolzament a tres punts de les ordenances sen-
se parlar de res més. Nosaltres només donarem suport a propos-
tes que es facin en el seu conjunt i de mutu acord. No ens agrada 
aquesta política d’intentar consensuar ràpidament i a última hora. 
També sol·licitem en aquest Ple que ens aclareixin si el grup muni-
cipal del GIC està format per un membre o per dos, després de les 
declaracions contradictòries d’uns i altres  pel trencament d’aquest 
grup que ha deixat el govern en minoria.
Exercirem el dret que ens dóna la llei de fer oposició demanant 
Plens extraordinaris. L’Alcalde té quatre dies per convocar-los i 
dos mesos per realitzar-los. Els temes que proposarem seran fer 
coses que el govern té paralitzades i poder debatre molts dels te-
mes que fins ara no podíem.

TREBALLEM AMB RESPONSABILITAT
La ratificació de l’acord de govern signat a l’inici de legislatura en-
tre els tres grups que formem l’equip de govern i el nostre rebuig 
al transfuguisme evidencien la voluntat de seguir tirant endavant 
el projecte iniciat ara fa un any i mig.

Tot acord de govern implica molt treball per part de tots els grups, 
capacitat de diàleg i responsabilitat. Aquestes tres característiques 
queden paleses amb l’obra de govern portada a terme fins ara en 
els diferents àmbits. Un esforç i un treball fets amb la capacitat 
de tots els regidors de govern per compartir inquietuds, opinions, 
objectius i arribant sempre a acords, amb capacitat de diàleg mutu 
i prenent decisions difícils de forma compartida assumint-ne les 
conseqüències. D’això en podem dir responsabilitat.

Els canvis en l’organització del govern municipal han despertat 
ara a una oposició fins fa poques setmanes inexistent i mancada 
d’interès en l’actualitat municipal, per mostra l’activitat als plens; 
incapaç de mantenir un diàleg sincer amb els regidors de govern 
i tan irresponsable com per votar negativament aspectes impor-
tants sense cap altre objectiu que el bloqueig a l’acció de govern i 
sense fer cap proposta.

Esperem que el nou escenari col·labori a fer que l’oposició vetlli, 
amb l’equip de govern, pels interessos dels collbatonins; assisteixi 
i participi en les reunions i comissions per crear ponts de diàleg 
per sobre d’interessos personals, i els seus regidors actuïn amb la 
responsabilitat i lleialtat que els seus votants esperen de tots els 
càrrecs electes.

RECUPERANT EL TEMPS PERDUT
Hi ha vegades que cal recordar oportunitats perdudes per evitar 
repetir errors del passat. L’any 2005, un tripartit similar a l’actual 
va caure per traïdories després de dos anys de govern. Eren mo-
ments on els diners públics corrien. Els ajuntaments que ho van 
saber aprofitar, avui gaudeixen de grans equipaments pels seus 
veïns. A nosaltres no es van donar temps, tot i que encara vam 
aconseguir quelcom que llavors era impensable: portar l’institut 
a Collbató. L’any 2005 teníem molt avançats temes com: piscina 
coberta, més d’un milió d’euros compromesos per un pavelló de 
debò, la construcció de 30 habitatges de protecció oficial que ens 
reportava 1 milió d’euros per la venda dels terrenys, 40 habitatges 
socials per a gent jove i gran i el projecte del Parc Rural com eina 
de recuperació de la pagesia i dels conreus tradicionals. Tot estava 
lligat amb els diferents departaments i federacions implicades i tot 
se’n va anar en orris en un instant, van venir nous governs que van 
deixar aquests temes per més endavant i mai van realitzar. I els va 
enxampar la crisi i difícilment en molts anys es tornarà a donar 
una situació com aquella. Alguna cosa si  van fer: embolicar-nos 
en un projecte industrial il·legal i irrealitzable, que ens deixarà un 
deute de 700.000 euros que un dia s’haurà de tornar sense saber on 
van anar a parar.

Però aquí estem de nou, 10 anys després, un govern similar i amb 
la mateixa il·lusió. Ara cal més imaginació i, malgrat que per algu-
nes coses hem perdut el tren i malgrat que algú sembla que ens ho 
vol complicar com llavors, no defallirem perquè Collbató tingui 
allò que els veïns mereixen. 
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Un Collbató amagat,
desvetllat

Arbres verinosos, bombes tro-
bades a casa, grafitis de segles 
passats... i l’animadversió de 
Santiago Rusiñol per les Coves 

de Montserrat. Anècdotes sorprenents i 
històries secretes de Collbató. Els partici-
pants de l’activitat “Descobreix Collbató” 
van conèixer aquestes curiositats, associa-
des als indrets més emblemàtics de la vila, 
com l’antiga posada “Las Cuevas”, l’Arc 
d’en Bros, Can Rogent, l’Església de Sant 
Corneli i el Molí de l’Oli. Nombrosos guies, 
de vegades familiars dels protagonistes de 
les històries, explicaven els fets amablement 
i amb molt d’humor i feien somriure i sor-
prendre’s als nombrosos assistents.

El gran interès suscitat per aquesta activitat 
va obligar a la programació d’un segon dia 
de visites el dissabte 22 d’octubre, amb torns 
a les 17 i a les 18.30 hores, que es van sumar 
als dos primers torns, que es van realitzar el 
15 d’octubre. En aquest segon dia s’hi van 
acomodar totes les persones que ho havien 
sol·licitat i no hi van poder participar el pri-
mer dia. 

El gran interès 
per l’activitat 
“Descobreix 
Collbató, un gran 
patrimoni per 
gaudir” obliga a 
multiplicar per 
quatre les places 
ofertes 


