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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

Edita

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

D.L. B-23138-96

Agenda juny 2016

DISSABTE 11 I DIUMENGE 12

Exposició dels treballs dels 
tallers per a adults 2015-16
Dissabte, inauguració a les 18 
hores. Diumenge, de 10.00 a 13.00 
h i de 18.00 a 20.00 h al Casinet
Organitza: Ajuntament de 
Collbató

DIUMENGE 12

XX Trobada de puntaires
10 h als jardins de Can Rogent
Trobada anual de 44 associacions 
de puntaires que fan demostració 
de les seves tècniques i 
treballs artesanals. Organitza: 
Ajuntament de Collbató

DISSABTE 18

Concert final de curs de l’Escola 
Municipal de Música de Collbató 
12.30 h al Casinet
Audició dels alumnes de l’escola 
on presenten els treballs que han 
preparats al llarg del curs 2015-16. 
Organitza: Escola Municipal de 
Música de Collbató

DISSABTE 18

XXV Edició de la Nit de l’Esport
21 h a la Pista Coberta
XXV edició de La Nit de l’Esport, a 
la Pista Coberta per commemorar 
la implicació de Collbató amb 
l’esport. A banda del sopar, 
música i ball. 
Organitza: Ajuntament de 
Collbató

DIUMENGE 19

Recital “Pacem 2016: Música i 
poesia en temps de Shakespeare”
19 h a l’església de Sant Corneli.
Amb l’actuació de Montserrat 
Bertral (mezzo), David Sanz 
(guitarra), Txema Martínez 
(recitant). Direcció: Jaume 
Creus. Autors: Dowland, Morley, 
Johnson, Henze
Organitza: Associació Amics de 
l’Orgue

DILLUNS 20

Presentació del llibre “Y sin 
embargo es redonda”, de Pedro 
Cuesta
19 h, a la Biblioteca de Collbató
Organitza: Biblioteca

DIMARTS 21

Taller de participació POUM 
(Sessió 2)
18.30 h al Casal de Cultura
Sessió de participació adreçada 
a la població interessada a fer 
aportacions a l’elaboració del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM). 
Organitza: Ajuntament de Collbató

DIJOUS 23

Arribada de la flama del Canigó i 
encesa de la Foguera de Sant Joan
20.00 h a Collbató
Recorregut pels carrers del poble i 
final a l’esplanada dels bombers. 
Organitza: Ajuntament de Collbató

DIJOUS 30

Club de Lectura: “Un barco cargado 
de arroz”
19.00 h a la Biblioteca del Casal de 
Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Sessió del Club de Lectura al 
voltant de la novel·la negra “Un 
barco cargado de arroz”, de Alicia 
Giménez Bartlett. 
Organitza: Ajuntament de Collbató.

EXPOSICIONS

Participació Ciutadana del POUM
Del 23 de maig de 2016 al 31 
d’agost de 2016
Lloc: Casal de Cultura (Pg. 
Mansuet, 9)
Horari: Matins: Dilluns a 
dissabte 10-14 h Tardes: Dilluns a 
divendres 16-20:30h
Mostra destinada a informar a la 
ciutadania sobre el futur POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal) de Collbató. 
Prorrogada fins al 31 d’agost.

50 anys de Cavall Fort
Del 20 de juny de 2016 al 10 de 
juliol de 2016
Lloc: Casal de Cultura (Pg. 
Mansuet, 9)
Horari: Dilluns a divendres: 
10.00 a 14.00 hores /16.00 a 20.30 
hores.
Exposició sobre els 50 anys de la 
revista Cavall Fort. Als panells 
de l’exposició, a més de veure-
hi pàgines i de descobrir-hi 
anècdotes i curiositats de la 
revista, els assistents podran 
jugar, ja que en els plafons hi 
trobaran entreteniments i jocs per 
resoldre.
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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

El ple de l’Ajuntament aprova la posada en 
marxa de la nova facturació de l’aigua

El ple de l’Ajuntament de Collbató, celebrat el 23 de 
maig, va aprovar la posada en marxa del procés de 
facturació del subministrament d’aigua a la pobla-
ció, un cop ha passat a un sistema de gestió directa. 
La facturació s’iniciarà amb un rebut que inclourà el con-
sum registrat els darrers cinc mesos i fins a 30 de juny, ajus-
tant els trams de facturació proporcionalment al període 
facturat. Aquesta facturació extraordinària està motivada 
perquè l’anterior empresa subministradora va finalitzar la 
concessió sense prendre la darrera lectura real que havia 
de fer i perquè la facturació no es corresponia amb trimes-
tres naturals. En conseqüència, s’ha hagut d’esperar a te-
nir activats tots els nous sistemes per realitzat una lectura 
real i no haver de facturar amb lectures estimades. Un cop 
facturat aquest rebut, es normalitzarà el procés i s’aplicarà 
el període de facturació trimestral per trimestres naturals. 
El ple també va aprovar altres punts relatius al subministra-
ment de l’aigua, com la quantia del component fix de la fór-
mula retributiva del contracte de concessió administrativa 
per la prestació del servei de subministrament d’aigua po-
table a Collbató i l’aprovació de la liquidació econòmica del 

servei de subministrament d’aigua presentada per l’anterior 
empresa concessionària, ambdues referides a l’exercici 2015. 
El ple va aprovar la modificació de diverses orde-
nances fiscals que regulen la taxa per Serveis Ge-
nerals, el preu públic per la venda de productes de 
marxandatge, la prestació dels serveis d’atenció do-
miciliària, de l’escola de música i de l’escola bressol. 
També es va presentar, i aprovar per unanimitat, la mo-
ció conjunta dels grups municipals ERC, GIC-Fem Coll-
bató, CDC, per a la defensa de la sobirania del Parla-
ment de Catalunya contra els atacs a les Lleis Catalanes. 

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)

mailto:solanmq@collbato.cat
mailto:solanmq@collbato.cat
mailto:perezrdn@collbato.cat
mailto:perezrdn@collbato.cat
mailto:rierahj@collbato.cat
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mailto:casanovasam@collbato.cat
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Actualitat

El delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Miquel 

Àngel Escobar, es va reunir el 23 de maig amb l’alcalde, 

Miquel Solà, i regidors de la corporació municipal, 

per conèixer de primera mà l’actualitat del municipi. 

Un cop finalitzada la reunió de treball, el delegat del Govern va 

signar en el llibre d’honor i va visitar equipaments municipals 

i el centre de la població, on va conèixer alguns dels llocs més 

emblemàtics, com l’arc d’en Bros, una de les vies històriques 

Visita del delegat del Govern Miquel Àngel Escobar

Representants de l’Ajuntament de Collbató i de 2GES, l’equip 

de recerca que durà a terme el projecte, van presentar el 26 

de maig, al Casal de Cultura, els objectius i les fases del pro-

cés de participació ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal. L’alcalde, Miquel  Solà, i  el regidor d’Acció Territo-

rial, Josep Estradé, van iniciar la jornada explicant la necessi-

tat d’un nou POUM, ja que el vigent està “exhaurit i obsolet”. 

L’alcalde va insistir en la necessitat de què la població de 

Collbató s’impliqui en el procés per així participar en el 

disseny d’un POUM que sigui “de tots i per a tots”. Per la 

seva banda, el regidor va destacar la importància de la fei-

na realitzada fins al moment pel Consell Assessor Urbanís-

tic Municipal, que sempre ha tingut com a intenció acon-

seguir el màxim consens en la definició dels objectius. 

Maria Àngels Alió, professora titular del Departament de Ge-

ografia Humana de la Facultat de Geografia i Història de la 

Universitat de Barcelona i professora responsable de l’equip 

de recerca de la Universitat de Barcelona 2GES, va explicar les 

Presentació del procés participatiu del POUM
premisses sobre les quals basaran el procés de participació 

ciutadana: Fixar en un màxim de 6.500 habitants el límit de 

creixement demogràfic d’aquí a 20 anys; que aquest creixe-

ment no repercuteixi en una ampliació del sol urbanitzable; 

protegir els trets identitaris de Collbató, el seu entorn i el pa-

trimoni arquitectònic de la població, i considerar la pobla-

ció com un espai per viure i assegurar la seva sostenibilitat. 

També van participar altres representants de l’equip de 

recerca, com Abel Carretero, que va explicar la necessitat 

d’assolir la sostenibilitat ambiental i social de la població; 

Sílvia Mateu, que es va centrar en les tres fases del projecte i 

els corresponents documents de treball que les resumiran, i 

Natalia Fiano, que va destacar la importància d’incloure als 

infants i adolescents perquè no només són el futur de la po-

blació, sinó el seu present i que, en ser consultats, se senten 

integrats i aporten solucions. El procés continua amb la rea-

lització de dos tallers que integraran propostes de la població 

i que es fan el 9 i el 21 de juny, a les 18.30 h, al Casal de Cultura. 

d’entrada al poble i d’accés a la muntanya de Montserrat, 

així com el Casal, la Biblioteca i les antigues escoles.
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Actualitat

La cooperativa ACTUA inicia a Collbató els actes 
de celebració del seu desè aniversari 
En el marc dels actes de celebració del desè aniversari d’AC-

TUA, cooperativa que desenvolupa projectes d’atenció a 

infants i adolescents tutelats per la Generalitat i/o amb di-

ficultats socials i prevenció de situacions de risc, Collbató 

va acollir el passat 14 d’abril una taula rodona amb el títol 

“l’educació dels adolescents dins i fora de les institucions”. 

La jornada va ser presentada per Isabel Mar-

tí, directora del CRAE Collbató, i Dina Pérez, regi-

dora de Benestar Social a l’Ajuntament de Collbató. 

Entre els ponents hi va participar en la xerrada en Jaume Fu-

nes, reconegut psicòleg, educador i periodista; la Dra. Ma-

ria Lleras, psicòloga de la unitat de conductes addictives de 

l’Hospital Sant Joan de Déu; Jaume Vergés, professor i cap 

d’estudis de l’institut de Collbató. La taula rodona la va mo-

derar Miquel Àngel Carreto, director de projectes d’ACTUA.

L’Ajuntament ha posat en marxa Línia Verda, el nou servei en 

línia per a la comunicació d’incidències en l’espai públic. Aquest 

nou canal de comunicació està disponible per a dispositius 

mòbils. Per descarregar l’aplicació, només cal connectar-se 

a Google Play o APP Store, (Android o iPhone) i buscar l’app 

“Línea Verde”. Un cop descarregada, heu de seleccionar el 

municipi de Collbató. Quan s’activa, es pot triar si comunicar 

una incidència o plantejar una consulta. Per comunicar una 

incidència, hi ha prou amb seleccionar el tipus de categoria. 

L’aplicació s’encarrega de detectar de forma automàtica les 

Línia Verda, el nou servei en línia de comunicació 
d’incidències en l’espai públic

coordenades exactes en les quals es troba. A continuació, 

l’usuari té la possibilitat d’adjuntar una foto de la incidència 

amb una breu descripció. A partir d’aquest moment s’inicien 

els tràmits per donar solució a la incidència detectada. Un cop 

resolta, el ciutadà rep notificació en el seu mòbil.

Es pot accedir al servei Línia Verda també a la web www.

lineaverdacollbato.cat. Línia Verda és un servei completament 

gratuït. Amb la seva implantació, l’Ajuntament de Collbató 

vol oferir als ciutadans i empreses un canal de comunicació 

directe per millorar el benestar social.

Enguany fa 30 anys que es produïa l’accident més important 

de la història nuclear a una petita població d’Ucraïna, 

Txernòbil. Una desgràcia que canviaria per sempre les vides 

de moltes persones, afectades encara avui per conseqüències 

i danys col·laterals d’aquell episodi fosc de la nostra història. 

Amb motiu d’aquests 30 anys, l’associació Collbató per a la 

Solidaritat i l’Ajuntament de Collbató van organitzar diversos 

actes de record i condemna dels fets esdevinguts, entre els quals 

hi va haver un club de lectura a la Biblioteca amb l’escriptora 

Collbató commemora els 30 anys de l’accident 
nuclear de Txernòbil

Rosa Maria Pascual, autora del llibre “On vas, Irina?”. 

A més, també va participar Sor Lucía Caram, que va parlar 

de compromís i solidaritat, i el Casal de Cultura va acollir una 

exposició fotogràfica de la “International Chernobyl Network”. 
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Educació

La llar d’infants municipal l’Abellerol obre les 
portes per rebre les famílies
Entre els dies 2 i 13 de maig va tenir lloc enguany el període 

per presentar les sol·licituds de preinscripció a les escoles 

bressol. És per això que la Llar d’Infants Municipal L’Abellerol 

va oferir a l’abril una jornada de portes obertes, amb 

l’objectiu que totes les famílies que vulguin puguin conèixer 

les instal·lacions de l’escola, el seu funcionament, el personal 

i el seu projecte educatiu. D’aquesta manera, les famílies dels 

nens i nenes que s’incorporaran el curs vinent 2016-17, però 

també aquells que ja hi són ara, van poder veure de primera 

mà l’entorn privilegiat en el qual es desenvoluparan els seus 

fills i filles diàriament.

Les escoles de Collbató visiten Montserrat

Gràcies a un acord entre l’Ajuntament de Collbató i el Patronat 

de Montserrat, la regidoria d’Educació ha organitzat una sèrie 

de sortides a Montserrat adreçades a les escoles del municipi. 

Aquestes sortides, tenen com a objectiu que els alumnes 

coneguin de primera mà l’entorn i la muntanya de Montserrat 

a través d’activitats complementàries pensades per 

aprofundir en diversos aspectes de la muntanya, el monestir 

i el Museu de Montserrat, treballant alhora temes com la 

geologia, la flora, la fauna, la història, la música, la cultura 

egípcia, la pintura moderna, etc. d’una forma lúdica i amena. 

Les activitats, subvencionades pel Patronat, estan adreçades 

a alumnes d’entre 3 i 16 anys i han estat preparades per 

un equip de pedagogues que les han adaptat als nivells 

educatius d’acord amb els continguts curriculars. 

Es preveu que a final de curs hagin realitzat les sortides 

alumnes d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle 

superior de l’Escola la Salut i l’Escola Mansuet, així com 

alumnes de primer d’ESO del SI Collbató.

Un ple municipal molt extraordinari  
L’Ajuntament de Collbató va acollir el 30 de maig un ple molt 

especial, protagonitzat pels nois i noies de 3r de Primària 

de l’Escola La Salut, que hi van participar com a regidors 

i públic. En el decurs del ple van fer propostes d’acció i 

van preguntar sobre temes relatius a la gestió municipal. 

L’alcalde, Miquel Solà, va expressar el seu reconeixement per 

la feina desenvolupada, ja que les propostes i preguntes eren 

molt elaborades i demostraven una gran preparació prèvia. 

Abans del ple, els estudiants s’havien dividit en quatre 

grups per visitar i conèixer les dependències municipals i 

les diferents àrees i les persones que hi treballen de mà de la 

regidoria d’educació. Així, la jornada va ser una oportunitat 

per apropar la gestió municipal als nois i noies de Collbató.
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Educació

Des de la regidoria de Promoció 

Econòmica, Ocupació i Comerç s’han 

organitzat durant el mes de maig diferents 

sessions d’orientació als alumnes de 

4t d’ESO de l’institut de Collbató, 

amb l’objectiu d’oferir informació per 

tal de donar estratègies per facilitar 

la decisió de què fer un cop finalitzin 

l’ensenyament obligatori, ja sigui 

continuar estudiant, fer una formació 

professional o bé entrar en el món laboral. 

Aquestes sessions, impartides per dos 

formadors entesos en aquesta matèria, 

aborden temes com l’ocupabilitat, les 

competències professionals, les eines 

de recerca de feina, com fer una bona 

entrevista i un currículum, i ho fan de 

forma dinàmica i participativa.

Els alumnes de 6è de l’Escola Mansuet, guanyadors 
de la 13a edició dels premis CAC a les escoles, dins 
la seva categoria  

El projecte “Looking for equality”, presentat pels alumnes 

de 6è de l’Escola Mansuet, liderats per l’Anna Grabalosa, 

va estar guardonat amb el 1r premi de la XII edició dels 

premis CAC (Consell Audiovisual de Catalunya). El jurat 

va destacar el projecte per la seva interdisciplinarietat, 

treball en equip i la implicació de tot l’alumnat. També 

va premiar la incorporació de les diferents competències 

curriculars i el domini de les eines tecnològiques per 

integrar-les dins el discurs audiovisual. En el curtmetratge 

s’incideix en el valor i la importància de la igualtat. 

L’acte de lliurament dels Premis el CAC a l’escola va 

tenir lloc el 30 de maig al CosmoCaixa i va comptar amb 

la presència de la consellera de la Presidència, Neus 

Munté; del president del CAC, Roger Loppacher; de la 

consellera del CAC i presidenta del jurat, Carme Figueras; 

del director territorial de CaixaBank per Barcelona, 

Jordi Nicolau, i del director del CosmoCaixa, Lluís 

Noguera. L’acte va ser presentat per la conductora del 

programa Info K, de Televisió de Catalunya, Laia Servera. 

Els premis El CAC a l’Escola estan adreçats a l’alumnat i al 

professorat dels centres educatius de Catalunya i tenen com 

a objectiu fomentar l’educació en comunicació audiovisual 

en l’àmbit escolar. Els premis compten amb la col·laboració 

de l’Obra Social “la Caixa”.

Els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut de Collbató 
reben orientació sobre inserció laboral 
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Educació

L’Escola Municipal de Música de Collbató participa 
en la cantata “Queralt Somiatruites” 

L’Escola Municipal de Música de Collbató ha participat per 

tercer any consecutiu a la cantata Cantaxics, que organitza 

cada any l’Associació Catalana d’Escoles de Música 

(ACEM), en la qual enguany ha col·laborat el Geoparc. 

Gairebé 900 infants d’entre 3 i 8 anys, de 21 escoles, l’han 

vista, entre elles la de Collbató, “Queralt Somiatruites” 

explica una història que té com a objectiu donar valor a 

les tasques que es fan per preservar el territori i potenciar 

la conscienciació de la riquesa geològica i geogràfica del 

territori a partir del Geoparc Unesco de la Catalunya Central. 

El compte, amb música de Xavi Ventosa, textos de 

Manel Justícia i il·lustracions de Doris Jiménez, té com a 

protagonista la Queralt, una nena amb tanta imaginació 

Florinda, la vaca pallassa 
Els nens de P5 de les escoles La Salut i Mansu-

et, amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Mú-

sica de Collbató i l’associació teatral La Forja, van 

oferir el passat 3 de juny a un Casinet ple de gom a 

gom, les cançons de la “Florinda, la vaca pallassa”. 

La història explica l’aventura d’una vaca que vo-

lia ser pallassa, i un dia decideix marxar del cos-

tat de les seves companyes i el granger per anar al circ. 

Amb textos de Manel Justícia i cançons de Fer-

ran Andechaga, Sergi Esparza i Sara Hernán-

dez, el conte transmet la valentia de la Florinda, 

que lluita per complir els seus somnis per ser feliç. 

que els peus se li aixequen de terra. La seva iaia, per tal 

que pugui tocar de peus a terra, proposa omplir-li les 

butxaques de pedres amb records, i així emprèn una 

aventura a la recerca de pedres que simbolitzen els valors 

que han fet realitat el Geoparc, la imaginació i l’amor. 

A l’espectacle també van participar el trio de 

mims Maîtres i un grup de petits ballarins de 

l’Espai de dansa i música Petite Palace de Navàs. 

Uns dies més tard, els alumnes dels nivells inicials de l’Escola 

Municipal de Música de Collbató, amb alguns dels seus 

professors, van oferir aquesta actuació a la Biblioteca dins 

el marc del cicle de Conta-contes que ofereix regularment 

l’escola al nostre poble.
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Cultura

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

Cultura, Ma. Teresa Casanovas, van rebre el passat 16 de 

maig a Collbató a l’alcalde de Font-Rubí. La reunió, a la 

que van assistir-hi també membres de les associacions 

per a l’agermanament de Collbató i Font-Rubí, així com 

una delegació dels municipis francesos de Cazéres, Rieux 

i Carbonne, es va celebrar al nostre poble amb motiu 

de la preparació d’una trobada internacional de pobles 

agermanats.

Sant Jordi a Collbató  
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, Collbató va 

organitzar diversos actes des del dimecres 20 d’abril fins 

al 29 del mateix mes. Entre les activitats realitzades, hi 

va haver una audició a càrrec dels alumnes de l’Escola 

de Música al Casal de Cultura, el repartiment de roses 

a les dones majors de 80 anys, la tradicional fira del 

llibre de Sant Jordi, al Casal de Cultura, amb tallers 

i activitats, la lectura pública de rondalles de Pau 

Bertran, a la plaça de l’Església, i un recital literari-

musical amb Llúcia Vives i Carles Beltran al Molí de l’Oli. 

El 27 d’abril, diada de la Mare de Déu de Montserrat i 

festa local a Collbató, la Cova del Salnitre va obrir les 

seves portes als veïns i veïnes que volguessin gaudir d’una 

visita gratuïta a aquesta meravella natural de Collbató. Les 

visites, molt concorregudes, van acabar amb un espectacle 

de videomapping que es podria incorporar com un element 

més de les visites a les Coves.

Agrupacions de defensa forestal (ADF) de tot el 
Baix Llobregat es troben a Collbató

El passat dissabte 30 d’abril es va celebrar a Collbató 

la trobada comarcal d’Agrupacions de Defensa 

Forestal (ADF) del Baix Llobregat. Durant el matí 

van realitzar un exercici pràctic als voltants del 

poble, on hi van participar nombrosos vehicles de 

diversos municipis de la comarca, i posteriorment 

al Casinet es va celebrar un dinar de germanor. 

Trobada de pobles agermanats
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Entrega de les titulacions del Curs de Monitor de 
Futbol Sala
Els alumnes del Curs de Monitor de Futbol Sala van rebre 

el 21 de maig les titulacions que acrediten la seva formació 

en un acte celebrat al Casal de Cultura de Collbató. El curs 

es va realitzar la temporada 2014-2015, va ser impartit per 

l’Escola Catalana d’Entrenadors de la Federació Catalana 

de Futbol i va ser organitzat pel Centre d’Esports Collbató. 

En l’acte d’entrega van participar, entre d’altres, el president 

de la Federació Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle; 

l’alcalde de Collbató, Miquel Solà; el regidor d’Esports, Jordi 

Riera, i Jaume Llopart, del Centre d’Esports Collbató.

Supressió del glifosat en la neteja de carrers i zones 
verdes
El glifosat és un producte que fins ara es feia servir per a l’eli-

minació de males herbes en zones verdes, en voreres i es-

cocells, i que ha estat declarat recentment per l’Organitza-

ció Mundial de la Salut (OMS) un compost “probablement 

cancerigen”, que es filtra sota terra i entra al cicle de l’aigua. 

L’Ajuntament està fent proves sobre el terreny per eliminar 

l’ús d’aquest producte en tot el municipi; aquesta primave-

ra no s’estan utilitzant fitosanitaris per eliminar herbes i s’es-

tà realitzant una desbrossada mecànica més freqüent. Alhora, 

s’està estudiant la utilització d’altres  productes menys nocius. 

Per això és possible que aquesta primavera en algunes zo-

nes, sobretot escocells i voreres, hi hagi més presència 

puntual d’herbes, malgrat que s’ha reforçat la neteja me-

cànica. Demanem comprensió a la ciutadania, ja que l’ob-

jectiu és reduir la quantitat de productes nocius i uti-

litzar-los només quan no hi hagi alternativa possible. 

A més, aquest any també s’ha reduït la quantitat de produc-

tes fitosanitaris que s’apliquen a l’arbrat públic per reduir les 

plagues; com a alternativa s’està prioritzant l’ús de productes 

menys nocius i la introducció de depredadors naturals.

El Casal projecta el documental “Unes altres veus”, 
sobre l’autisme i la síndrome d’Asperger

El 20 de maig es va projectar al Casal de Cultura el 

documental sobre l’autisme i la síndrome d’Asperger 

“Unes altres veus”, codirigit per Sílvia Cortés i Ivan 

Ruiz. L’acte, amb la col·laboració de l’Associació de 

Dones de Collbató, va comptar amb la participació 

d’Albert Mateu, protagonista del documental i veí de 

Collbató, de familiars i integrants de la fundació TEAdir, 

i del psicoanalista i codirector de la pel·lícula, Ivan Ruiz. 

Un cop acabada la projecció, els assistents, que omplien la 

sala, van participar en una taula rodona on van posar en comú 

les seves preguntes i reflexions sobre els trastorns autistes.
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Collbató viu una primavera plena d’esport 
LA PORTALS

El cap de setmana del 9 i 10 d’abril va tenir lloc a Collbató 

una nova edició de La Portals, una de les curses de referència 

a la muntanya de Montserrat i que va comptar amb la 

presència al territori de més de 4.000 persones entre 

participants, famílies, voluntaris, col·laboradors i mitjans 

de comunicació. La cursa, dedicada a les bicicletes de 

muntanya, es va dividir en dues jornades: dissabte, amb la 

celebració de La Portals solidària, i diumenge, La Portals BTT. 

El 8 de maig es va celebrar una nova edició de la 

Cursa de l’Alba, un recorregut de 24 quilòmetres per 

la muntanya de Montserrat amb sortida i arribada 

a Collbató i amb un desnivell de 1.100 metres. 

Enguany la prova va ser encara més exigent a 

causa de la pluja, que va dificultar la tasca dels 

esportistes.

LA CURSA DE L’ALBA I LA MARATÓ DE 

MONTSERRAT 

La XX edició de la Trobada de Puntaires, que es va celebrar 

als jardins modernistes de Can Rogent el 12 de juny, va aple-

gar 240 inscrits, de 36 agrupacions. A més, els jardins van 

rebre la visita de molts espectadors de diversos municipis.

En el decurs de la trobada es va fer una visita a la geganta 

Marta per agrair a l’agrupació de puntaires de Collbató el 

mocador que li van regalar el curs 2000-2001. Entre altres 

activitats, es va sortejar un collaret fet amb puntes de coixí 

que va guanyar un veí d’Olesa de Montserrat i es va oferir 

als més petits la possibilitat d’aprendre a fer puntes.

La col·laboració de les empreses collbatonines va ajudar al 

bon desenvolupament de la trobada, els preparatius de la 

qual van començar a les 7 del matí, quan els integrants de 

l’agrupació van començar a organitzar-ho tot per tal que 

les persones que la visitaven se sentissin acollides.

La XX Trobada de Puntaires aplega 240 participants

Les persones inscrites als tallers per a adults organitzats 

per l’Ajuntament, i per entitats com l’Associació de 

Dones de Collbató, van mostrar les seves realitzacions a 

l’exposició que es va celebrar el dissabte 11 i el diumenge 

12 de juny al Casinet. A les instal·lacions s’hi podien 

veure treballs de punta de coixí, ceràmica russa, dibuix i 

pintura i ganxet, entre d’altres. El grup d’Informàtica, en 

col·laboració amb l’associació de fotografia Objectivament 

Els participants en els tallers per a adults mostren 
els seus treballs

van fer un muntatge de vídeo i fotografia de totes les 

persones que hi van participar. D’altres tallers, com el de 

ioga, va visibilitzar la seva feina amb una classe magistral 

dels cinc elements, que va tenir una molt bona acollida.

Un cop inaugurada l’exposició per part de la regidora 

d’Educació i Benestar Social, Dina Pérez, es van lliurar els 

diplomes als alumnes i es va obsequiar als presents amb un 

petit refrigeri.
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Breus

Singularitats del Baix 
Llobregat
El Casal de Cultura va acollir, el 10 de maig, la taula rodona 

sobre les singularitats del Baix Llobregat. Un acte que va 

posar a debat la nostra comarca, les seves particularitats, 

trets característics i reivindicacions com les del Montserratí 

o del Baix Llobregat Nord. Després de les salutacions de 

Conxita Sánchez, presidenta del CECBLL i de l’alcalde, 

Miquel Solà, hi van participar Quim Sitjà, periodista i 

redactor de La Bústia; Joan Carles Valero, periodista i 

editor d’El Llobregat; Isabel Fernandez, guionista directora 

i productora de documentals; Jordi Fortuny, periodista 

blogger del blog de notícies de Begues, i M. Teresa Casanovas, 

regidora de Cultura, Promoció Econòmica i Comerç, que va 

ser la moderadora.

Com cada any, a l’estiu tenim un veí incòmode: el mosquit tigre. 

La prevenció és el millor mètode per al control d’aquest 

insecte. El més important i efectiu és evitar la posta 

d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, 

i eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer. En 

canvi, l’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult 

no és un mètode eficaç per controlar-ne la plaga. 

Per ampliar la informació disponible, l’Ajuntament 

instal·larà una exposició al Casal de Cultura: “Mosquit tigre, 

un veí que ens incomoda”, del 15 al 30 de juny de 2016.

Mosquit tigre, un veí que 
ens incomoda

Ara tens veu al 
Consell de Patrimoni
El Consell de Patrimoni és un òrgan de participació 

ciutadana que té la funció d’informar i elaborar propostes 

sobre temes que afectin el patrimoni natural, cultural i 

històric de Collbató. En poden formar part, a més dels 

grups polítics, entitats i veïns a títol individual que hi 

tinguin interès i alguna vinculació amb el nostre patrimoni. 

Un cop aprovat el Reglament del Consell, s’obre ara la 

convocatòria perquè tothom que vulgui pugui demanar 

formar-ne part. Fins al 30 de juny es poden presentar 

sol·licituds, presencialment o per via electrònica, a 

l’Ajuntament de Collbató o també al Casal de Cultura. El 

Reglament del Consell es pot consultar al web municipal o a 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Planet: cuidem les 
nostres parcel·les
El municipi de Collbató està qualificat d’alt risc d’incendi 

forestal. Per minimitzar aquest risc, es fan actuacions al 

Parc Natural i l’Ajuntament també obre i manté franges 

de protecció al voltant de les zones urbanitzades, que 

en cas d’incendi facilitarien les tasques d’extinció. 

Una de les actuacions més importants, però, és la que fan els 

veïns netejant les seves parcel·les i mantenint-les en condicions 

de seguretat. Per això cada primavera l’Ajuntament inicia el 

Planet, un programa de seguiment que recorda als propietaris 

l’obligació de mantenir les parcel·les netes, desbrossar herbes 

i matolls de les parcel·les, aclarir arbustos, esporgar branques 

baixes i, si cal, tallar algun arbre (amb permís previ) per evitar 

l’excés de massa forestal que pot ser combustible.
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L’Ajuntament de Collbató i l’Associació de gent gran van 

organitzar entre els dies 9 i 14 de maig la setmana de la 

gent gran. El toc d’inici a aquestes activitats es va fer amb 

la inauguració de la remodelació de les pistes de petanca, 

a càrrec de l’alcalde, Miquel Solà, la regidora de la gent 

gran, Dina Pérez, i el regidor d’esports, Jordi Riera. Aquesta 

remodelació consensuada amb el Casal d’Avis vol donar 

resposta a les necessitats expressades pels usuaris i ha 

permès corregir les mancances de les pistes anteriors.

Amb la reforma s’ha canviat d’orientació i s’han creat 

dues pistes més, això permet que les quatre pistes actuals 

Els mossos d’Esquadra fan una xerrada al Casal 
d’Avis sobre consells de seguretat a la ciutadania  
Amb el títol “Xerrada sobre Consells de Seguretat”, 

el Casal d’Avis, amb el suport de les regidories 

responsables de les àrees de gent gran i seguretat 

ciutadana, va organitzar una xerrada amb els Mossos 

d’Esquadra el mes d’abril. Una xerrada que va 

servir per donar consells de seguretat, especialment 

dirigits al col·lectiu de la gent gran, en la que es 

van tractar temes com mesures preventives per 

la llar, consells d’autoprotecció a l’hora de fer 

gestions bancàries o com detectar possibles estafes. 

Setmana de la gent gran
tinguin les mides exigides pel reglament de la Federació 

Catalana de Petanca. Entre les millores hi ha també la 

substitució de ciment per fusta i elements homologats, 

drenatge de les pistes per reduir les recurrents 

inundacions, instal·lació d’un punt d’aigua per regar el 

terreny i de bancs.

El ball de gala celebrat el dissabte 14 de maig va posar 

punt final a la setmana de la gent gran, on els guanyadors 

del campionat de botxes van rebre els seus trofeus de 

mans del regidor d’esports, Jordi Riera, la regidora de la 

gent gran, Dina Pérez, i l’alcalde, Miquel Solà.

L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona signen el 
conveni pel Casal de Cultura 
Dos anys després de la inauguració del Casal de Cul-

tura i la Biblioteca, l’Ajuntament de Collbató va sig-

nar el passat 10 de maig el Conveni de col·laboració amb 

la Diputació de Barcelona que determina la construc-

ció i posada en funcionament d’aquests equipaments. 

Durant el primer any de mandat del nou go-

vern municipal s’han dut a terme converses 

amb la Diputació per tal de normalitzar la situa-

ció i proposar millores de l’equipament municipal. 

Van visitar Collbató el vicepresident 3r de la Diputació, 

Martí Pujol, i la gerent de biblioteques, Marta Cano, per tal 

de formalitzar aquest conveni. Durant la visita, l’alcalde, Miquel 

Solà, i la regidora de Cultura, M. Teresa Casanovas, els van acom-

panyar durant la jornada i van visitar les instal·lacions mentre 

continuen les converses per millorar el servei a la ciutadania.
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Grups Polítics

Què és el CAUM

El Consell Assessor Urbanístic 
Municipal (CAUM) és un òrgan 
complementari de l’organitza-
ció municipal, quines resoluci-
ons tenen caràcter no vinculant 
i que té funcions consultives i 
deliberatives i de coordinació 
dels treballs, activitats i inici-
atives en el procés de redacció 
del Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM) amb l’ob-
jectiu de facilitar i garantir la 
plena participació dels dife-
rents grups polítics del muni-
cipi, de les associacions i de la 
ciutadania en general.

El CAUM està compost pels in-
tegrants que són enumerats a 
continuació: a) la presidència 
(l’alcalde), b) la vicepresidèn-
cia (regidor d’urbanisme), c) 
un representant de cada força 
política (4), quatre ciutadans 
a proposta dels grups munici-
pals, un assessor urbanístic de-
signat pel Consell, d) la secre-
taria (l’arquitecte municipal o 
treballador de la corporació en 
qui es delegui), total 12 perso-
nes actualment.

A data d’avui, el CAUM s’ha re-
unit en 20 ocasions, on després 
d’haver estudiat, discutit i de-
batut l’avanç de POUM que va 
ser aprovat pel Ple del mes de 
juny de 2012, s’han introduït 
uns canvis substancials al do-
cument inicial, que ha permès 
prendre decisions consensua-
des per unanimitat.

Convergència Democràtica de 
Catalunya a Collbató,  ha estat 
sempre present en totes les re-
unions i s’ha procurat ser molt 
respectuós amb el nostre mu-
nicipi, evitar l’especulació ur-
banística, ser curós, humanista 
i socialment rigorós.

A finals del mes d’abril s’han 
iniciat els treballs del Progra-
ma de Participació Ciutadana 
del POUM començant per les 
escoles del nostre municipi i a 
càrrec de l’equip de M. Àngels 
Alió (Grup de Recerca en Eco-
logia Social i Planejament Par-
ticipatiu de la Universitat de 
Barcelona).

Un Sí pel Canvi

Si fa uns mesos els socialistes ens 
presentàvem a les eleccions ge-
nerals reclamant el canvi que fes 
possible solucionar la situació de 
crisi econòmica, social, política i 
territorial a Espanya, avui, la ne-
cessitat d’aquest canvi s’ha tor-
nat imperiosa. Tenim un com-
promís amb el canvi. Hem segut 
amb la resta de forces polítiques 
a dialogar, negociar i acordar. 
Perquè el diàleg, la negociació i el 
pacte són l’essència de la demo-
cràcia. Perquè, des de la nostra 
manera d’entendre la política, 
cap tacticisme ha de passar per 
sobre de l’interès ciutadà. Per-
què més de quatre anys després 
que els i les socialistes deixéssim 
el govern, ens trobem amb una 
Espanya i una Catalunya més fe-
bles, més injustes, més desiguals 
i amb menys drets i llibertats.
El Govern de Mariano Rajoy no 
només ha estat incapaç de tro-
bar una sortida a la crisi econò-
mica, sinó que ha tingut l’ha-
bilitat de produir-ne tres més: 
una crisi social provocada per 
l’afebliment de l’Estat del Ben-
estar, una crisi política basada 
en el descrèdit i la desconfiança 
de la ciutadania cap a les nostres 
institucions i, finalment, una 
crisi territorial sense precedents 
fruit de l’immobilisme de Rajoy. 
Desigualtat i injustícia és també 
el que ha caracteritzat la política 
fiscal d’aquest govern. Aquells 
que més tenien han continuat 
incrementant el seu patrimoni. 
La distància entre els rics i po-
bres s’ha anat eixamplant i els 
defraudadors han gaudit d’am-
nisties fiscals, mentre les classes 
mitjanes i treballadores patien 
la pujada d’impostos sobre les 
rendes del treball, afectant així 
el consum i l’estalvi.
Aquest govern ha protagonitzat 
un dels majors exercicis d’irres-
ponsabilitat política mirant cap 
a una altra banda i negant-se a 
fer front a la situació que vivim 
a Catalunya.
Per tornar a les polítiques de 
progrés, de benestar i de qua-
litat de vida per a tothom cal 
substituir el PP de Rajoy, i això 
passa, inevitablement, perquè 
els socialistes guanyem les elec-
cions del proper 26 de juny.

Per justícia social, dignitat i 
llibertat

De fa un temps ençà és habitual 
que el Tribunal Constitucional 
es dediqui a tombar qualsevol 
llei aprovada al Parlament de 
Catalunya o iniciativa del go-
vern català. De casos en tenim 
un munt. Des de la Llei de Con-
sultes Populars, la prohibició del 
fracking, l’Agència Tributària, 
el decret sobre els Impostos als 
bancs, la llei d’igualtat efecti-
va… La qüestió és posar en dubte 
constantment la sobirania de les 
institucions catalanes i recor-
dar-nos que som una simple 
comunitat autònoma intervin-
guda.

Algunes de les decisions del Tri-
bunal Constitucional afecten 
en especial molt directament 
als municipis, i en àrees molt 
sensibles. Un exemple clar n’és 
la suspensió del TC, a petició 
del govern espanyol, de la Llei 
24/2015 de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.

Aquesta suspensió suposa que 
les elèctriques podran tallar 
el subministrament a aquelles 
famílies amb problemes per 
fer-ne front, o bé es desnonarà 
a famílies amb ingressos molt 
baixos.

Malauradament, la realitat és 
que a Collbató també tenim ca-
sos de famílies que es troben en 
situacions límit i que es poden 
atendre des de l’àmbit munici-
pal acollint-se a aquesta llei. I 
digui el que digui el TC, es con-
tinuarà atenent aquests casos. 
Per diversos motius: perquè la 
llei té el seu origen en una Ini-
ciativa Legislativa Popular, per-
què l’ha aprovat un Parlament 
sobirà democràticament escollit 
pel poble, i perquè cap tribunal 
“judicial” escollit a dit pel PP i el 
PSOE condicionarà totes aque-
lles accions que es prenguin per 
atendre aquelles famílies que 
estiguin en situació d’emer-
gència social. És una qüestió de 
justícia social, de dignitat i de 
llibertat.

Participació Ciutadana

Per tirar endavant projec-
tes que millorin Collba-
tó d’acord amb la voluntat 
dels veïns i veïnes, és molt 
important que aquests pu-
guin participar en la presa 
de decisions. No només vo-
tant cada quatre anys, sinó 
intervenint en les diferents 
plataformes de participa-
ció ciutadana que existeixen. 
 
L’equip de govern actual, tal 
com ja va anunciar, està po-
sant en marxa diferents co-
missions, com la de Medi 
Ambient, el Consell d’Ur-
banisme, de redacció del 
POUM, el Consell de Patri-
moni, etc. En totes aquestes 
plataformes és clau la parti-
cipació de tots els ciutadans 
de Collbató, tant a nivell 
particular com a través d’as-
sociacions i sectors socials. 
 
L’Ajuntament convida tots 
els veïns, les empreses, les 
entitats i els grups polítics a 
formar part d’aquestes co-
missions. Des del Grup d’In-
dependents de Collbató us 
animem perquè aquesta par-
ticipació sigui la més efecti-
va possible i perquè us poseu 
en contacte amb les entitats 
o directament amb l’Ajun-
tament per fer arribar les 
vostres aportacions en te-
mes que ens afecten a tots. 
 
La participació i coordinació 
entre entitats, persones i ad-
ministració és imprescindible 
per poder incidir efectiva-
ment en la realitat de l’en-
torn i les seves necessitats, 
en qualsevol de les àrees de 
competència municipal. Per 
això esperem la teva partici-
pació i que a poc a poc anem 
ampliant aquests espais. 
 
Moltes gràcies per endavant a 
tots vosaltres, per posar el gra-
net de sorra per millorar aquest 
poble.

Esquerra Collbató
collbato@esquerra.org www.collbatogic.org Convergència Collbató

Grup Municipal Socialistes de
Collbató
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LA FESTA
de l’Esport

La Festa de l’Esport va omplir el 28 de maig la plaça de l’Era i els carrers adjacents i va fer gau-
dir persones de totes les edats. La plaça va acollir les exhibicions de les associacions de Tai 
Chi Taoista, de Taekwondo, l’A. E. Dokai i l’Aeròbic Ball D8N8. Durant tot el matí hi havia un cir-
cuit d’activitats físiques, com ara futbol 3x3, mini tennis, tennis taula, xutòmetre d’handbol i cir-
cuits d’atletisme, de rampes d’obstacles i de psicomotricitat, amb la col·laboració de les enti-
tats esportives del poble. Grans i menuts van divertir-se veient i practicant esport i es van 
conscienciar dels beneficis que les pràctiques esportives aporten a la salut i al benestar. 
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