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Collbató celebra el 
dia de la dona

Les Coves es 
renoven

Nova edició de 
l’aplec de La Salut

L’Ajuntament de Collbató 
estrena nou emblema
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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
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 abril 2016

1 D’ABRIL.
Cinema: “Chomón per a la 
mainada”.
Lloc i hora: Casal de Cultura,17:30.

DEL 2 D’ABRIL AL 30 D’ABRIL.
Curs de fotografia: “Començar a 
veure fotos”.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
Dissabtes de 10 a 13h. Preu: 42,75€

DEL 8 D’ABRIL AL 13 DE MAIG.
Taller: Retoc fotogràfic digital.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
divendres de 17 a 19h.

9 I 10 D’ABRIL.
Taula rodona: El ciclisme com a 
vehicle de valors.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
18:30h.

Cursa La Portals 2016.
Volta a Montserrat en BTT. 
Consulteu tota la informació a 
laportals.cat

12 D’ABRIL.
Xerrada: “Consells de seguretat a 
la ciutadania”.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
17:00h.

14 D’ABRIL.
Taula rodona: “L’educació 
dels adolescents dins i fora les 
institucions”.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
10:30.

15 D’ABRIL.
Chomón, màgia, pòcimes i fades.
Lloc i hora: Biblioteca, 17:30h.

16 D’ABRIL.
Jocs de rol per a joves.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
11:00h.

20 D’ABRIL.
Escola de pares: Educar sense 
cridar.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
17:00h.

Taller: “Emociona’t amb colors”.
Lloc i hora: Biblioteca, 17:00h.

Espai Concert. Audició Escola de 
Música.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
19:30h.

21 D’ABRIL.
Collbató Negre. Presentació 
literària.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
19:30h.

SANT JORDI
DEL 22 AL 29 D’ABRIL
22 d’abril. Fira del llibre de Sant 
Jordi 2016.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
17:00h.

23 d’abril. Sant Jordi: Lectura 
pública. Rondalles Pau Bertran.
Lloc i hora: Pl de l’Església, 
12:00h.

Visita literària a les Coves de 
Montserrat.
Hora: 18:30h. Preu: 9€. 
A partir de 12 anys.

Música en directe: En veu alta.
Lloc i hora: Molí de l’Oli, 20:00h.

23 I 24 D’ABRIL.
Teatre: De boca en boca.
Lloc i hora: El Casinet, dissabte 
23 (22h.) i diumenge 24 (18:30h.) 
Preu: 5€

25 D’ABRIL.
Conta-Contes Escola Municipal de 
Música: “Queralt Somiatruites”
Lloc i hora: Biblioteca, 17:30h.

27 D’ABRIL.
Portes obertes a les Coves de 
Montserrat.
Hora: 12:00h i 17:00h.

Jocs de pistes a l’Àrea de La Salut: 
La increïble historia del Fra Grai.
Lloc i hora: Àrea de la Salut, 
18:30h.

28 D’ABRIL.
Taller de compostatge  
(Nivell inicial)
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
19:00h.

29 D’ABRIL.
Club lectura: “On vas, Irina?” 
amb l’autora.
Lloc i hora: Biblioteca, 19:00h.

30 D’ABRIL.
Conferencia “Compromís i 
Solidaritat” a càrrec de sor Lucía 
Caram.
Lloc i hora: Casal de Cultura, 
18:30h.

DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG.
Exposició fotogràfica: “30 
aniversari de la catàstrofe de 
Txernòbil” de la Internacional 
Chernobyl Network i FEDASIB.
Recapte d’Aliments i Productes 
d’Higiene durant tota l’exposició.
Lloc i hora: Casal de Cultura, Dlls-
Dssb (10-14h) Tardes: Dlls-Dvs 
(16-20:30h)
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Política Municipal

REGIDORS QUE COMPONEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:

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

Jordi Serra  

Primer tinent 
d’alcalde.
Regidor de Tu-
risme, Patrimoni i 
Medi Ambient.

jordiserra.collba-
to@gmail.com

Josep Estradé 

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

Resum del Ple Ordinari celebrat  
el 21 de març de 2016

Aquest 21 de març passat es va celebrar un nou Ple Ordi-
nari de l’Ajuntament de Collbató, a la Sala Portals. Da-
munt de la taula hi havia 16 punts de l’ordre del dia, inclòs 
-el darrer- el torn de precs i preguntes de l’oposició. En 
el primer punt es va aprovar sense al·legacions la sessió 
del Ple Extraordinari de l’1 de febrer passat. En el segon 
punt el senyor alcalde, Miquel Solà i Navarro, va donar 
comptes dels acords adoptats en Junta de Govern Local.

Pel que fa als punts relatius a: la taxa de la piscina, a la 
retribució i liquidació del subministrament d’aigua, a 
l’aprovació de l’emblema identificatiu del Consistori, a 
l’aprovació de l’inventari de béns municipals i a les ad-
hesions a la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia -sobre el 
medi ambient- i a la Carta Mundial del Turisme Sosteni-
ble, Govern i oposició hi van votar a favor.

Mentrestant, el Govern va aprovar dos punts més però, 
aquest cop, amb l’abstenció dels Socialistes de Collba-
tó. El primer, la resolució de les al·legacions de Sorea i 
l’aprovació definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de 

Collbató al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya. I el segon: l’Ordenança 61, reguladora del 
Preu Públic de subministraments i serveis de medi am-
bient, en aquest cas referent a les bosses compostables.
I els punts compresos entre el 12 i el 15 eren mocions pre-
sentades per tots els partits polítics sobre aquests temes: 
la millora del tram de l’A-2 entre Montmaneu i Esparre-
guera, suport a les mobilitzacions en contra del Pla Hi-
drològic de la Conca de l’Ebre, l’eradicació de les males 
olors provinents de l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc-4 
i, finalment, una moció per a la implantació de plans i 
polítiques locals d’eradicació de l’assetjament escolar, 
l’homofòbia i la transfòbia als centres educatius i espais 
juvenils.

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsi-
na (Socialistes 
de Collbató)

Josep Mª Martín 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons  
(Socialistes de 
Collbató)
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Nova Imatge

El Ple Municipal celebrat el passat 21 de març va aprovar 

per unanimitat l’emblema identificatiu de l’Ajuntament 

de Collbató. El Consistori disposa de l’escut identificatiu 

del municipi, que respecta les normes de l’heràldica i la 

vexil·lològica. Aquest escut identifica l’Ajuntament i és 

utilitzat en documentació oficial de la corporació.

Però atès que la legislació vigent permet adoptar un 

escut, una bandera i un emblema com a símbols locals, 

la corporació municipal va iniciar l’any 2015 els treballs 

d’estudi i anàlisi per configurar un nou emblema.

Un emblema que ofereix un disseny en què conflueixen 

els criteris d’identitat pròpia, i alhora, una simplificació 

i modernització de la imatge corporativa, amb l’objectiu 

de transformar la imatge actual en els elements d’edició 

en paper, senyalització i comunicació que l’Ajuntament 

editi. I, alhora, respon a la funcionalitat necessària per a la 

comunicació municipal contemporània.

Procediment legal dut a terme:

Aquesta proposta es va aprovar de forma inicial al Ple de 

18 de gener de 2016, i es va sotmetre a exposició pública 

durant un termini de 30 dies. Durant aquest període es 

podien presentar al·legacions. Però com que transcorregut 

aquest termini no es va presentar cap al·legació, l’emblema 

es va aprovar per unanimitat al Ple Ordinari de 21 de març 

de 2016.

Finalment, i en un termini de 15 dies, es va fer arribar 

l’expedient complet a les administracions pertinents, a 

les quals se’n va demanar la conformitat, la inscripció en 

el Registre d’ens locals de Catalunya i la publicació al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Collbató estrena 
nou emblema
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Actualitat

Han començat les obres de construcció de la rotonda 

a la cruïlla entre l’Avinguda Centenari Amadeu Vives i 

l’Avinguda Principal. Al mateix temps, l’empresa Bon Preu 

està modificant els accessos al Centre Comercial. Aquestes 

dos accions combinades significaran una substancial millora 

de l’ordenació del trànsit i la seguretat viària en aquest punt 

d’intens trànsit.

El passat 12 de març va visitar Collbató l’honorable senyor 

Conseller de Justícia, Carles Mundó. Durant la seva visita 

va poder conèixer les instal·lacions de l’Ajuntament, on va 

signar el llibre d’honor, i acompanyat pel senyor alcalde i 

Millora de la seguretat 
viària entre  
Av. Centenari Amadeu 
Vives i Av. Principal

El Conseller de Justícia visita Collbató

El dia 1 d’abril va entrar en vigor la gestió 
municipal de l’aigua potable a Collbató

espai podreu realitzar qualsevol tràmit: contractes, gestió 

de rebut, pagaments, consultes, etcètera. 

L’horari d’atenció telefònica i presencial serà els dimecres 

i els divendres, de 9.30h a 13.30h. El telèfon d’atenció al 

client és el 900 102 307.

Tal com va informar l’Ajuntament de Collbató, des del 

dia 1 d’abril de 2016 la gestió del servei d’aigua potable al 

municipi és prestada directament pel Consistori, sota el 

nom de: “Aigües de Collbató”.

D’ara endavant, per les avaries del servei els habitants de 

Collbató disposen d’un telèfon d’avaries durant les 24 hores 

al dia: el 616 421 478.

A més, cal dir que les oficines d’atenció a clients d’Aigües 

de Collbató són a l’Ajuntament, a la planta baixa del carrer 

Bonavista número 2, al mateix lloc que l’OAC. En aquest 

alguns dels regidors de l’equip de govern va passejar pels 

carrers de Collbató per conèixer alguns dels espais més 

emblemàtics del nostre poble.
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Actualitat

Nova edició de l’aplec 
de la Salut

La Barraka Jove ha 
deixat de funcionar

Compte amb la processionària del pi!

La primera acció ha estat el tancament de la Barraka Jove, 

des de l’1 d’abril, per intentar reubicar el lloc de trobada .

La segona acció serà l’eliminació del punt PIDCES a l’institut 

SES Collbató.

Paral·lelament a aquesta acció de tancament d’antics 

espais i serveis, s’està treballant per obrir-ne de nous amb 

les característiques adequades perquè s’acompleixin les 

expectatives del públic.

Restem oberts a les vostres aportacions. Podeu contactar 

amb el Departament de Joventut per informar-vos-en i/o 

promoure iniciatives.

Aquest 28 de març passat es va celebrar l’aplec de la Salut a 

l’església de la Mare de Déu d’aquesta ermita emblemàtica 

del nostre poble. L’activitat va començar a les 10.30h amb 

la processó cap a l’ermita. A les 11 del matí es va oficiar la 

missa, amb la presència d’un antic mossèn de Collbató, en 

Joaquim Lluís. L’acte va cloure a les 12h amb la ballada de 

sardanes de la Cobla Ciutat de Terrassa. A més, també es van 

sortejar els tradicionals ous de pasqua.

La regidoria de joventut vol actualitzar les polítiques 

públiques adreçades a aquest sector de la població i ha 

endegat un projecte que comportarà uns canvis importants 

en les dinàmiques actuals.

S’ha iniciat l’anàlisi per dur a terme el “Pla local de 

joventut”, i ja n’han sorgit accions perquè el jovent de 

Collbató pugui sentir-se a gust i fer allò que li agrada. amb 

la màxima comoditat per a tothom.

Aquest any, a causa de les altes temperatures, la plaga de 

la processionària del pi està tenint una intensitat més alta 

que altres temporades. Les erugues que s’hi formen tenen 

pèls urticants que poden provocar reaccions al·lèrgiques i 

inflamacions a la pell i als ulls. En el cas de gossos i altres 

mascotes, la ingesta d’erugues pot arribar a causa necrosi 

parcial de la llengua i problemes respiratoris.

Us recomanem, doncs, que eviteu el contacte directe 

amb aquestes erugues, que es mouen en fileres fàcilment 

identificables, i que vigileu que gats i gossos tampoc no s’hi 

atansin. Recordem als propietaris de terrenys que tenen 

l’obligació de mantenir el seu arbrat en les condicions 

adequades de neteja i salubritat i que, per tant, han de 

prevenir i eliminar aquesta plaga. L’Ajuntament, tot i que el 

mes d’octubre passat ja va aplicar un tractament preventiu 

a l’arbrat públic, revisarà les zones municipals on hi pot 

haver nius de processionària.
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Activitats

El Casal de Cultura es converteix en un planetari 
per un dia

Criaturades, la darrera obra de “La Forja” 
s’estrena al Casinet

Deu anys, deu cims. 4.000 peus i la 
seva primera dècada de vida

El Casal de Cultura i la Biblioteca es van 

convertir el passat 4 de març en un Planetari, 

on els més petits van poder gaudir d’un taller 

interestel·lar amb el que descobrir alguns 

secrets de l’univers, conèixer els planetes 

que formen el Sistema Solar, i comprovar la 

“màgia” dels moviments de la Terra. 

Aquesta activitat adreçada a nens a partir de 5 

anys i les seves famílies, es va complementar 

amb un cinema en 360 graus que va tenir lloc 

el dia 5 de març també al Casal de Cultura, tota 

una experiència per a nens d’entre 7 i 8 anys.

Els dies 12 i 13 de març al Casinet de Collbató l’Associació 

teatral La Forja va estrenar Criaturades, la seva darrera 

obra teatral de la secció d’adults amb una bona presència 

de públic. L’obra, que va tenir molt bona acollida entre els 

Aquest passat dissabte 2 d’abril l’Associació 

Excursionista Collbató, la 4.000 peus, va 

fer 10 anys d’existència. Per aquest motiu, 

l’Associació va organitzar la trobada: “Deu 

anys, deu cims”. Una activitat que va 

consistir en una jornada de muntanya en la 

qual vuit grups, prèviament organitzats, van 

pujar a deu cims de Montserrat. 

L’objectiu d’aquestes activitats és apropar l’astronomia als més menuts i 

desmentir la creença de que la ciència és difícil i avorrida.

assistents, oferia una visió àcida i insolent de la infantesa 

i, de retruc, de l’edat adulta. Un retrat, amb molta dosi 

d’humor i de paròdia, que evidencia la distància terrible 

que separa, de vegades, grans i petits.

Us informem de les properes actuacions previstes:

“De boca en boca”

De la Secció de joves.

Dies i lloc: 23 i 24 d’Abril al Casinet.

Horaris: dissabte 23 a les 22h i diumenge 24 a les 18.30h.

“Diner molt negre”

De la Secció d’adults.

Dies i lloc: 30 d’abril al Casal del Bruc.

Horaris: dissabte 30 a les 22h

La sortida va tenir lloc a la Plaça de l’Era a 

les 8 del matí. I els diversos recorreguts eren 

de diversa dificultat segons el nivell dels 

participants. 

Els 10 cims van ser: Can Jorba, Sant Jeroni, 

Les Garrigoses, L’Albarda, Montgròs, Agulles, 

Montcau, Cavall Bernat, Ecos i Sant Joan.
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Activitats

Collbató Negre i l’Ajuntament han organitzat, al Casal de 

Cultura els dies 11 i 12 de març, les III Jornades de Novel·la 

Negra, un certamen que ha portat al municipi una selecció 

dels autors més destacats d’aquest gènere literari.

Aquest festival es fa a Collbató amb la intenció d’aportar un 

format diferent i peculiar a l’estil d’altres països del nostre 

entorn amb llarga tradició en el gènere policial i de novel·la 

negra. Un espai amb múltiples disciplines en què durant 

dos dies s’han celebrat debats amb autors de primer nivell. 

I, alhora, hi ha hagut signatures i dedicatòries de llibres, 

entrevistes i activitats paral·leles -com jocs de pistes- i 

filmoteca.

D’entre la més de vintena d’autors que han passat aquests 

dies pel nostre poble destaquem la presència de: Núria 

Vázquez, Graziella Moreno, Alberto Valle, Aro Sainz de 

la Maza, Josep Camps, Empar Fernández, Marc Moreno o 

Ramona Solé.

L’alcalde de Collbató, el senyor Miquel Solà, i la regidora 

de cultura, la senyora Maria Teresa Casanovas, han valorat 

molt positivament l’aportació de les jornades al municipi.

Xifres destacables:

1. Collbató Negre ha fet durant aquests dos dies 15 

presentacions literàries amb més de 20 escriptors.

2. La nostra Biblioteca disposa d’un fons propi amb més 

de 300 títols. Molts dels quals estan signats i dedicats pels 

autors que han presentat obres.

3. Les jornades de Collbató sempre tenen un espai dedicat 

al cinema, que emmarca la relació d’aquest gènere amb la 

gran pantalla.

Clou la III Edició de Collbató Negre, una trobada 
amb el món literari d’aquest gènere

Una altra edició dels Tres Tombs a Collbató. Trenta 
anys després de la represa
Trenta anys després que un grup de veïns recuperés els Tres 

Tombs al nostre poble, que es va deixar de festejar l’any 

1964, la festa de Sant Antoni Abat a Collbató demostra 

que es troba en plena forma. Durant el cap de setmana del 

19 i 20 de març els collbatonins van poder gaudir de dos 

dies amb diverses activitats al voltant d’aquesta tradició 

d’homenatge als animals. El dissabte 19 a la nit el Casinet va 

acollir un sopar-espectacle a càrrec de l’Espai Dansa Grup, 

que va sorprendre agradablement els assistents amb un 

tastet de diversos registres. I l’endemà, diumenge 20, va ser 

el torn dels plats forts. El primer, un esmorzar popular de 

traginers a la Plaça de l’Era. El segon, la clàssica cavalcada 

amb els animals. El recorregut va començar a les 12, i va 

passar per alguns dels espais més emblemàtics de Collbató.
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Activitats

El 8 de març passat Collbató va celebrar amb diversos actes 

el dia de la dona. Malgrat tot, les primeres activitats van 

tenir lloc abans. Concretament parlem del sopar de dones 

del dia 4 de març al Casinet i del taller de flors de Bach del 

dia 7 organitzat per l’Associació de dones del poble.

El dia 8, però, va estar farcit durant tota la jornada d’actes 

reivindicatius. Al matí es va organitzar una caminada 

amb sortida a la Plaça de l’Era, una activitat a la qual es 

convidava als participants a dur un mocador vermell. A 

primera hora de la tarda, la regidora Dina Pérez va oficiar 

el discurs institucional al Casal de Cultura. Posteriorment, 

els assistents van poder gaudir de l’exposició de fotografies: 

“Dones d’arreu”, un recorregut per diversos països a partir 

del retrat de diverses dones d’arreu.

Finalment, es va organitzar una taula rodona sota el nom 

de: “Dones i oficis”, una activitat amb molta presència 

de públic i en què la Marta Crusat, metgessa; la Joana 

Martí, maquilladora de cinema; l’Eulàlia Terrón, mosso 

Collbató celebra el dia de la dona amb diverses activitats

Els municipis de l’entorn 
de Montserrat s’agrupen 
per impulsar el Parc Rural

d’esquadra; la Montserrat Aguilar, cartera; la Cristina 

Deus, mestra, i la Mar Andreu, modista i dissenyadora van 

compartir les seves experiències en el mercat laboral i van 

conversar sobre el paper de la dona en la societat d’avui dia.

Per cloure els actes, el dia 12 de març es va fer una sortida 

al Museu de la Pell d’Igualada i el dia 15 es van donar per 

acabats els actes amb un taller al Casal de Cultura sobre el 

paper transformador de la dona.

Aquest 14 de març passat va tenir lloc a Collbató una trobada 

que va aplegar alcaldes i regidors de Castellolí, Sant Salvador 

de Guardiola, Marganell, el Bruc, Collbató, Esparreguera, 

Abrera, Olesa de Montserrat, Vacarisses, Monistrol de 

Montserrat i Castellbell i el Vilar per tal d’impulsar el Parc 

Rural del Montserrat, una iniciativa que pretén posar en 

valor els recursos agrícoles, forestals, ramaders, turístics 

i culturals dels municipis de l’entorn de la muntanya de 

Montserrat.

Els ajuntaments reunits van signar un manifest a favor de 

l’establiment d’una figura que gestioni el sòl no urbà i les 

potencialitats del territori de tots els municipis de la zona. 

El Consell Promotor del Parc Rural iniciarà els primers 

treballs aquest mateix any i, paral·lelament, se sol·licitarà 

a la Diputació de Barcelona que assumeixi aquesta iniciativa 

supramunicipal per recuperar l’activitat rural, que els darrers 

anys s’ha anat reduint malgrat les potencialitats del territori.
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Turisme

Aprofitant l’aturada causada per les obres de reparació de 

l’accés a les Coves i gràcies a subvencions rebudes de fons 

europeus i de la Generalitat, l’Ajuntament de Collbató ha 

engegat un programa de renovació d’aquest recurs turístic. 

Les actuacions suposen una millora de les instal•lacions: s’ha 

renovat la il•luminació interior de la cova del Salnitre i al 

vestíbul s’instal•larà un nou audiovisual adaptat a diferents 

grups d’edat i una pantalla tàctil on el visitant podrà 

consultar dades geològiques, culturals i gastronòmiques de 

l’entorn. També s’hi han col•locat nous plafons informatius, 

s’ha tractat l’aparició de la “malaltia verda” i s’ha renovat 

la caseta d’acollida a l’entrada de la cova. El camí d’accés, la 

connexió elèctrica i l’àrea d’esplai de la Salut es renovaran 

igualment aquest any.

A part de les infraestructures, l’oferta turística també 

presenta moltes novetats. S’han dissenyat noves activitats, 

com la iniciació a l’espeleologia a la Cova Freda o la descoberta 

de l’entorn per a nens a través d’un conte-activitat. 

L’Ajuntament hi ha incorporat més recursos: l’Oficina de 

Turisme obre ara també els diumenges i ha augmentat les 

hores de dedicació a la gestió del servei i a les visites guiades, 

amb nous guions més dinàmics. Collbató s’ha adherit a la 

Carta Mundial pel Turisme Sostenible per assegurar que tots 

els seus serveis turístics responguin a criteris de respecte 

mediambiental i cultural i de sostenibilitat en la gestió. 

S’han incorporat més bonificacions socials en el preu 

d’entrada, com per exemple a les famílies monoparentals.

Les Coves de Montserrat es renoven

Finalment, la renovació arriba també a la imatge i la difusió 

de les Coves. S’ha recuperat la denominació històrica 

de Coves de Montserrat i a la imatge s’hi ha incorporat la 

figura emblemàtica del ratpenat. Es potencien els valors 

del Geoparc de la Catalunya Central, patrimoni Unesco, 

i del Parc Rural del Montserrat. S’han dissenyat jornades 

especials de promoció, com els dies de portes obertes o 

visites específiques per a educadors. S’ha editat un nou DVD 

amb videojocs relacionats amb les Coves i nous fulletons 

informatius, s’ha reforçat la presència a les xarxes socials 

(Facebook, Twitter, Instagram) i s’ha iniciat una campanya 

de publicitat als mitjans de comunicació.

Totes aquestes actuacions es completen amb l’oferta de 

visites guiades al nucli medieval de Collbató i a l’entorn del 

Parc Natural de Montserrat i amb una àmplia i variada oferta 

de restauració al mateix poble de Collbató, un complement 

ideal a la visita de les Coves.

Visites especials a les Coves de Montserrat

Aquest mes d’abril es faran dues activitats extraordinàries a 

les Coves, més enllà de les visites ordinàries

El dissabte 23, a les 18.30 h, tindrà lloc la “Visita literària”, 

una incursió a l’interior de les Coves tal com es feia en les 

primeres expedicions de fa 150 anys: sortint de la “Posada de 

las Cuevas” i endinsant-se a les profunditats de Montserrat 

amb llum de quinqués. El preu és de 9 € i cal fer reserva, 

perquè les places són molt limitades.

El dimecres 27, festa local, es farà una jornada de portes 

obertes a les Coves: visites gratuïtes pensades especialment 

per als veïns de Collbató, a partir de les 12 del migdia.
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Grups Polítics

Anem endavant
Quan encara no s’ha complert 
un any de les eleccions muni-
cipals, una bona part dels ob-
jectius programàtics del Grup 
d’Independents de Collbató ja 
estan molt ben encarats dins el 
marc del programa de govern 
del nou Ajuntament, tot i que 
cal continuar treballant fort 
per culminar els projectes. Una 
mostra d’això és la recent millo-
ra del servei turístic a les Coves 
de Montserrat, un element pa-
trimonial emblemàtic de Coll-
bató. Aquesta actuació, i d’al-
tres en estudi, evidencia un cop 
més l’aposta decidida del GIC 
per promoure alternatives eco-
nòmiques a la industrialització 
pura i dura del municipi. S’estan 
renovant les instal·lacions, els 
accessos i les activitats turísti-
ques al voltant de les Coves, amb 
una orientació clara cap al turis-
me natural i cultural, respectuós 
amb el medi ambient. 

Cercant la complicitat dels po-
bles de l’entorn s’ha tornat a 
posar en marxa el projecte del 
Parc Rural del Montserrat, ha 
començat la rehabilitació del 
Museu de Collbató, s’ha dut a 
terme la remunicipalització del 
servei de subministrament d’ai-
gua, s’ha restituït la dignitat del 
Consell de Medi Ambient i s’ha 
reactivat el CAUM. També s’ha 
millorat la seguretat viària d’al-
guns punts conflictius, com ara 
els encreuaments de l’avinguda 
del Centenari amb l’avinguda 
Principal i de la carretera B-112 
amb el Carrer Llongànies. S’ha 
aprovat ,a més,  l’adequació 
amb més papereres i il·lumina-
ció al Pujolet, al Camí de l’Alzina 
Gran i al Passatge de la Fumada. 
Per acabar, des del GIC volem 
remarcar especialment les ins-
tal·lacions de lluminàries led 
en diversos trams que ben aviat 
es veuran ampliats i que com-
portaran el conseqüent estalvi 
d’energia.

www.collbatogic.org

Entitats del poble
En aquest mes de març i abril 
hem vist a Collbató la celebra-
ció de diferents actes, el “Dia 
de la dona”, “Els tres tombs”, 
“Collbató negre”,  “La portals” 
així com l’obra que ens oferia el 
grup de teatre “La Forja”. Com 
en altres municipis més grans o 
més petits, la celebració ha tin-
gut èxit i volem agraïr un cop 
més la feina que fan aquestes 
entitats perquè tenen la capaci-
tat de renovar-se any rere any, 
innovant, i fent que la gent tin-
gui ganes de participar bé com a 
voluntari o bé gaudint de l’esde-
veniment.
Volem destacar la doble vessant 
dels actes del dia de la dona, lú-
dica i alhora reivindicativa, per-
què no podem perdre de vista 
que encara hi ha moltes qües-
tions a solucionar en l’àmbit 
femení, que lamentablement es 
troba molt lluny d’una igualtat 
de gènere que molts consideren 
que ja existeix des de fa anys, tot 
i que la realitat del dia a dia ho 
desmenteix, no en va en alguns 
àmbits les dones cobren un 30% 
menys de sou que un home per 
fer la mateixa feina, o bé resul-
ten discriminades per qüestions 
tan essencials com la materni-
tat. Mentre se celebri el Dia de 
la dona, vol dir que encara hi ha 
camí per recórrer; tant de bo no 
fos necessària la vessant recre-
ativa i tot plegat fos només un 
acte festiu.
Des del nostre grup hem parti-
cipat de tots aquestes trobades 
que  serveixen per copçar la sa-
lut de les entitats que mantenen 
cares de sempre i en cada nova 
edició ens en presenten de no-
ves, la qual cosa vol dir que no 
només hi ha capacitat de man-
teniment , sinó també de crei-
xement. La nostra més sincera 
felicitació, doncs, a aquestes 
i totes les entitats de Collbató 
sempre dinàmiques i perseve-
rants. 

Grup Municipal Socialistes de 
Collbató.

El nostre compromís ferm i 
inequívoc. 
El ple de l’ajuntament de Coll-
bató, com han fet 279 municipis 
més arreu del país, va decidir 
fa uns mesos aprovar una mo-
ció de suport a la Resolució 1/
XI del Parlament de Catalunya 
sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya. La coneguda com a 
declaració rupturista.
Es va aprovar per una àmplia 
majoria del consistori. La moció 
presentada per ERC, GIC i CDC 
va rebre a més el vot favorable 
de 2 regidors de Socialistes de 
Collbató. És a dir 8 dels 11 regi-
dors van votar a favor la moció.
Fa poques setmanes els Mossos 
d’Esquadra, a requeriment del 
Jutjat Central d’Instrucció núm. 
2 de l’Audiència Nacional, van 
sol·licitar informació respecte 
aquesta aprovació. Informació, 
que cal dir és pública i accessible 
a la página web municipal.
És una mostra més del nivell 
d’assetjament que estan rebent 
els municipis catalans per part 
de l’Estat Espanyol, en aquest 
cas utilitzant els òrgans judicials 
(molt polititzats). Quina és la fi-
nalitat? Aprovar una declaració 
política coherent amb els prin-
cipis ideològics transparents 
dels càrrecs electes democrà-
ticament escollits pels veïns de 
Collbató és un delicte? On queda 
la llibertat ideològica?
Sembla ser que tenen poca feina 
als estaments judicials espanyols 
o a la Delegació del Govern Es-
panyol a Catalunya, quan hi de-
diquen tants esforços i invertei-
xen tant de temps en investigar, 
perseguir, criminalitzar i asset-
jar a centenars de càrrecs electes 
locals a Catalunya.
Hi perden el temps, perquè el 
que mai aconseguiran és ate-
morir i silenciar als nostres re-
presentants. En el cas del mu-
nicipalisme independentista el 
compromís és ferm i inequívoc.

Esquerra Collbató
collbato@esquerra.org

Després d’aquest cicle electoral 
tant intens i transcendent per 
al nostre país, ha arribat l’hora 
de pensar a fons en nosaltres, en 
Convergència, i amb tot el què 
representem i el projecte que 
voldrem impulsar de forma de-
terminant, en els propers 25, 30 
o 40 anys.
En molt bona part, Catalunya ha 
arribat fins aquí on som actual-
ment, a les portes de crear un 
nou Estat al servei de tota la ciu-
tadania, gràcies a Convergència 
i al projecte que nosaltres hem 
impulsat, al servei del país.
De ben segur que no ho hem fet 
tot bé, però mirat amb la pers-
pectiva d’on venim i on som, 
d’una Catalunya que aspirava a 
ser una autonomia, a una Cata-
lunya que aspira properament a 
esdevenir un nou Estat a Europa 
i al món, crec que el balanç és 
molt positiu.
Des d’ara i fins a principis del 
mes de juny, els i les militants de 
Convergència, al costat de totes 
aquelles persones, que malgrat 
no ser militants sempre estan 
amb nosaltres, tenim el deure i 
el repte, de definir un projecte 
polític, nacional i de servei a les 
classes mitjanes del nostre país, 
que ens permeti servir-lo per 
als objectius actuals i de futur.
Davant nostre tenim 3 grans 
reptes: eixamplar el número de 
persones que veuen en el nou 
Estat Català una oportunitat de 
futur; tenir un projecte sòlid, 
que ens permeti ser determi-
nants a la Constitució de Ca-
talunya; i disposar d’una eina, 
d’una Convergència, per dir-
ho d’alguna forma, que doni 
resposta a les necessitats de la 
ciutadania i de les persones del 
nostre país.
Assolir aquests reptes només és 
possible des dels valors i des de 
les conviccions que ens mouen: 
la democràcia en estat pur i el 
bon govern. Es per això que us 
animem a tots a participar en 
aquest projecte.

Convergència Collbató




