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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
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14 DISSABTE
TALLER DE PARTICIPACIÓ 

POUM

Sessió de participació ciutadana 
sobre el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) 
Horari: 10.00 hores
Lloc: Casal de Cultura.
Organitza: Ajuntament
Accés lliure

TALLER “EINES 

INFORMÀTIQUES PER A FOTO”

T’agrada la fotografia? Vols conèixer 
alguns programes d’edició d’imatges?
Dates i Horari: Dissabtes (14, 21, 28 
de gener i 4 de febrer), d’11 a 14 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament
Inscripcions i preu: Consulteu a
seguramc@collbato.cat

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 

D’ALBERTO CAMPOS

La mostra recull alguns treballs 
d’aquest artista local. Podreu visitar 
les obres a l’espai expositiu del Casal 
de Cultura fins al 22 de gener.
Horari de la presentació: 12 hores
Horari de l’exposició: Matins de 
dilluns a dissabtes, de 10 a 14 hores. 
Tardes de dilluns a divendres, de 16 a 
20.30 hores
Lloc: Casal de Cultura.
Organitza: Alberto Campos

20 DIVENDRES
BIBLIOT@RDA: MÓN DEL CINEMA

Taller de manualitats sobre el món del 
cinema adreçat a nens i nenes d’entre 0 
i 12 anys.
Horari: 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Activitat gratuïta (Inscripció prèvia a 
b.collbato@diba.cat)

21 DISSABTE
TALLER DE PARTICIPACIÓ POUM

Sessió de participació ciutadana sobre el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) 
Horari: 10.00 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament
Accés lliure

26 DIJOUS
TROBADA AMB JOSEP SUCARRATS, 

DIRECTOR DE LA REVISTA CUINA

Horari: 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Organitza: Ajuntament de Collbató

30 DILLUNS
ESPAI CONCERT: AUDICIÓ DELS 

ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA

A les 19 hores, al Casal de Cultura

Organitza: Ajuntament - EMMC

EXPOSICIÓ D’OBRES D’ALBERTO CAMPOS

Del 14 al 22 de gener de 2017 

Us convidem a gaudir de les obres d’aquest artista local. Us hi esperem a l’espai d’exposicions del 
Casal de Cultura.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA MONTSERRATÍ FRONTERA

Del 24 de gener de 2017 al 10 de febrer de 2017

Mostra dels treballs fotogràfics del projecte Montserratí Frontera sobre els vestigis de la 
presència andalusí a l’entorn de Montserrat. Durant tot el 2016 els socis d’Objectivament (Assoc. 
fotogràfica de Collbató) han efectuat sortides pel territori del Montserratí cercant les petjades de 
la presència andalusí entre els segles VIII i XII.

EXPOSICIONS



Miquel Solà 

Alcalde.
Regidor d’Hisenda, 
Seguretat ciutadana, 
Organització Interna i 
Participació.

solanmq@collbato.cat

Dina Pérez

Regidora d’Educació, 
Benestar Social, 
Gent Gran, Sanitat, 
Comunicació i 
Transparència.

perezrdn@collbato.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports i 
Joventut.

rierahj@collbato.cat

Josep Estradé 

Segon Tinent  
d’Alcalde. 

Regidor d’acció 
territorial i mobilitat.

estradecj@collbato.cat

Maria Teresa Casanovas

Segona Tinent d’Alcalde
Regidora de Cultura, 
Promoció Econòmica 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)
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Ajuntament

Compromís amb 
la transparència

L’Ajuntament de Collbató 
va realitzar a principis 
de desembre una jorna-
da adreçada als tècnics 

municipals i al cos administratiu 
per conscienciar i oferir-los eines 
per assegurar que els ciutadans 
reben la informació sobre la gestió 
de l’Ajuntament d’una manera 
visible i clara.

La jornada va ser presentada per 
l’alcalde, Miquel Solà, que va voler 
evidenciar l’aposta decidida del con-
sistori per potenciar la transparèn-
cia en la comunicació amb el ciuta-

dà. Com va recordar, la 
transparència és el primer principi 
bàsic d’actuació que s’ha fixat l’equip 
de govern durant aquest mandat.

La jornada de formació va ser con-
duïda per dues responsables de la 
Diputació de Barcelona, Marina Es-
pinosa, cap del Servei d’Assistència 
a l’Organització Municipal, i Magda 
Lorente, cap de la Secció d’Assistèn-
cia als Sistemes d’Informació Local, 
que van explicar el context que ha 
generat el desplegament de la llei de 
transparència i les claus d’èxit per 
aconseguir un govern obert. 

Les representants de la Diputació 
van oferir eines per presentar la 
informació de manera més clarifi-
cadora i van destacar la importàn-
cia del compromís de les persones 
que formen l’Ajuntament per acon-
seguir l’èxit de tot el procés. “Ens 
passem la vida demanant informa-
ció a la ciutadania, què menys que 
retornar aquesta informació”, van 
reflexionar les ponents, que també 
van concloure que, amb més trans-
parència, “es millora la qualitat de-
mocràtica dels nostres pobles”.



Cavalcada
de Reis

Collbató en el ple va rebre a ses 
majestats els Reis d’Orient 
a la Cavalcada del 5 de ge-
ner. El mirador de La Salut, 

la rambla Mansuet i la resta del recor-
regut de la Cavalcada de Reis van estar 
plens a vessar de grans i menuts que no 
es volien perdre l’espectacle de veure en 
persona a Melcior, Gaspar i Baltasar, 
així com al seu servidor a Collbató, el 
patge Duc.

Després de tres avisos pirotècnics, es va 
iniciar la baixada de torxes des de les Co-
ves del Salnitre que van il·luminar el re-
corregut de la comitiva fins a l’Ermita de 
la Salut on focs d’encenalls van saludar 
els reis. Des d’aquest enclavament privi-
legiat, ses majestats van adreçar una pri-
mera salutació als ciutadans de Collbató.

A continuació, la comitiva, orga-
nitzada per la Comissió de Reis de 
Collbató i escortada per nombroses 
associacions, com D8N8 i la Colla de 
Diables Salnitrats de Collbató i la seva 

batucada, van animar la cavalcada fins 
al Casinet, on van ser rebuts per una 
representació del consistori. L’alcalde, 
Miquel Solà, els va oferir la clau de 
Collbató, i la regidora de Cultura, Ma 
Teresa Casanovas, i el regidor d’Es-
ports i Joventut, Jordi Riera, els van 
oferir el pa i la sal. Mentrestant, els 
assistents podien lluitar contra el fred 
amb una tassa de xocolata ben calenta, 
oferida pel Club de Tennis Collbató.

Un cop fets els parlaments, ses Ma-
jestats van lliurar personalment els 
regals a uns 150 nens al Casinet. La 
resta van saber a primera hora del 6 
de gener si s’havien portat bé o havi-
en rebut carbó. Mentrestant, i, per si 
no havien treballat prou, ses majestats 
van dedicar el matí del dia 6 a visi-
tar les residències de la gent gran de 
Collbató. Ses majestats es van endur el 
record de les experiències dels nostres 
grans, que de bon segur els acompa-
nyarà la resta de l’any, fins que tornin 
a visitar-nos.

Màgica 
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Nadal amb nens
, activitats creatives per als menuts

Durant els darrers dies de desembre, el Casal de 
Cultura va oferir un bon grapat d’activitats cre-
atives per als menuts de la vila, com el Tió de 
Nadal, cinema, titelles, una gimcana basada en 

Alícia en el País de les Meravelles i el conta-contes amb el 
Patge Duc. 

Del 22 al 24 de desembre, els nens van fer cagar el tió al 
Casal de Cultura. Després de la primera activitat netament 
nadalenca, la darrera setmana de desembre es va iniciar 
amb una sessió de cinema infantil, amb la projecció, el 27 
de desembre, de la pel·lícula “Buscando a Dory”. Dime-
cres 28, la companyia de titelles Binixiflat va representar 
el conte “Rita la rínxols i els tres ossos”, una faula sobre la 
necessitat de compartir i empatitzar amb l’altre. Dijous 29 
va ser el dia de la gimcana familiar basada en Alícia en el 
País de les Meravelles que va convertir la biblioteca en el 
món màgic imaginat per l’escriptor Lewis Carroll. Final-
ment, el patge Duc va apropar-se a la Biblioteca per lliurar 
els premis als nens que van participar en el Passaport de 
Lectura, una activitat que fomenta la lectura i que també es 
proposarà als adults. 
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El 31 de desembre, Collbató va iniciar les celebra-
cions per l’arribada del 2017 amb el sopar de ger-
manor celebrat al Casinet i organitzat per l’Asso-
ciació Collbató per la Solidaritat.

Al voltant de les 12 de la nit, collbatonins i collbatonines es 
van reunir a la plaça de l’Església per celebrar conjuntament 
l’entrada al 2017 seguint les campanades. En el canvi d’any 
es va viure un moment divertit quan el campanar va tocar 
els quarts i es va oblidar de tocar les 12 campanades. Els as-
sistents van solucionar la incidència reproduint les campa-
nades per així prendre els raïms com indica la tradició.

A continuació, el Casinet es va transmutar en discoteca i 
els més agosarats van celebrar l’arribada del nou any ballant 
fins ben avançat l’1 de gener.

Collbató dóna
la benvinguda

al 2017



La representació d’enguany d’”Els Pastorets 
de Collbató”, l’adaptació de l’Associació 
Teatral La Forja del clàssic de Josep Maria 
Folch i Torres, va omplir el Casinet de 
Collbató de la màgia del Nadal.

L’obra escenificava la perenne lluita entre el Bé i el Mal, amb 
els pastorets com a involuntaris i humorístics testimonis i es 
va representar en tres sessions, celebrades el 23, 26 i 30 de 
desembre.
Un gran esforç en l’escenografia i en el vestuari i maquillatge, 
així com la interpretació sentida del gran nombre de parti-
cipants, van col·laborar a fer què la representació conjugués 
l’emotivitat amb l’humor. La intervenció d’un conjunt musi-
cal en les transicions entre escenes encara dotava la represen-
tació de més espectacularitat.
Com es va recordar al principi de les representacions, era el 
cinquè any en què es representa “Els Pastorets” a Collbató. 

La màgia dels Pastorets, al Casinet

Collbató, sigui a títol individual o mitjançant les 
entitats que formen el teixit associatiu del municipi, va 
col·laborar el cap de setmana del 17 i 18 de desembre 
per recaptar fons per a la investigació sobre l’ictus i 
les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

Durant tot el cap de setmana, s’hi van celebrar un gran nombre d’actes 
esportius, culturals i de lleure per col·laborar amb la iniciativa. Dissabte, 
a l’Espai Jove es va programar un taller de grafitis i un concert de rap 
solidari.

Diumenge, l’esport va centrar el programa del matí. La plaça de l’Era va 
oferir exhibicions d’algunes de les entitats esportives de Collbató i s’hi 
van instal·lar diverses activitats, com jocs i un inflable per als més me-
nuts. A la pista coberta s’hi van celebrar partits de futbol i es va sortejar 
una panera i una samarreta. D’altres associacions també van programar 
actes a les seves instal·lacions per recaptar fons i col·laborar amb La Ma-
rató.

A la tarda, el tradicional joc del Quinto va omplir el Casinet d’emoció i 
premis que havien cedit els comerços i les empreses de la vila. L’associa-
ció de gegants de Collbató van ser els encarregats d’organitzar l’acte i de 
llegir els números del sorteig amb una divertida presentació.

Amb tots aquests actes, Collbató va posar el seu gra de sorra perquè La 
Marató assolís una recaptació de gairebé 8,5 milions d’euros, molt su-
perior a l’any anterior.

Collbató i les seves 
associacions, amb La Marató de TV3

Tots amb la Marató
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del Nadal a Collbató
Collbató va omplir els carrers del nucli antic de tradició, cultura i 
d’activitats per a grans i petits a l’11a Fira de Nadal, celebrada el 17 de 
desembre.

Una Fira per gaudir

11a Fira de Nadal

8 |Collbató informa

La fira es va renovar l’any passat i oferia artesania, pro-
ductes de proximitat i objectes de decoració. L’oferta 
es complementava amb la Segona Jornada Gastronò-

mica i de Tast de Vins, celebrada al Casinet.

Durant tot el dia, els més petits van poder visitar el corralet 
de la fira, passejar amb ponis, ser un ceramista amb el taller 
“Enfanga’t a la Fira” amb l’Enric Serra i l’Àngels Ruiz, i diver-
tir-se amb les activitats i tallers organitzats a la plaça de l’Era 
per les entitats municipals.

Al Racó d’en Ponis hi eren els expositors dels productes d’oli 
local, dins de la 5a Fira de l’Oli. L’Associació de Collbató per 
la Solidaritat era present amb una parada solidària situada da-
vant de Can Rogent, lloc on es mostrava la col·lecció Rogent 
d’instruments de música i una sèrie de maquetes de Collbató.

Entre les activitats més destacades, es van oferir tastos d’oli de 
les varietats d’oli local, a càrrec d’Àlex Duran, i un taller d’oli 
i maridatge, realitzat per Gemma Barceló. L’Alzina de Coll-
bató va oferir un showcooking sobre “Cuina i alimentació, 
medicina i litúrgia”.

La fira presentava espectacles, com el conte infantil 
“Bon profit”, representat per Tanaka Teatre, l’exhibi-
ció de balls de swing a càrrec de l’Associació Moreneta 
Swing i el concert de Nadal que van oferir els alumnes 
i mestres de l’Escola Municipal de Música de Collbató a 
l’església de Collbató.

A la plaça de l’Era, el patge Duc va recollir les cartes 
per als Reis Mags, un acte organitzat per la Comissió 
de Reis de Collbató. L’ambient nadalenc va ser ben pre-
sent també amb el pessebre vivent, a càrrec de Teatre 
La Forja.

Per finalitzar la jornada, el Casinet va oferir la 2a Fira 
Gastronòmica i del vi a càrrec dels restauradors de Coll-
bató i de Guillem Distribucions. La recaptació es va des-
tinar a La Marató de TV3. A més de gaudir de la gas-
tronomia, els assistents van presenciar la performance a 
càrrec del grup de teatre Tramateatre, i l’actuació musi-
cal de The Hat Hausen Elastic Band, a ritme de música 
dixieland, l’origen del jazz, que té les seves arrels a Nova 
Orleans i Chicago de principis del segle XX.







Festes

Cagatió per a totes les edats

Guanyadors del IX Concurs de Pessebres

Els assistents van intercalar la interacció amb el tió amb la cantada de nadales al Racó d’en Ponis, acompanyats d’una colla 
de pastors que valoraven la seva tècnica per decidir si mereixien els premis del tió.
Per lluitar contra el fred, els assistents podien degustar, des de primera hora del matí, l’esmorzar dels pastors, preparat 
al foc, a la mateixa plaça.

A més, la jornada va oferir altres atraccions, com un petit ramat d’ovelles i l’escenografia amb objectes antics de pastors, que feien 
l’entorn encara més atractiu i que traspuava un ambient tradicional de Nadal.

SSegons el veredicte del jurat del IX Concurs de Pessebres de Collbató, format per dos integrants de la junta del Casal 
de Gent Gran i dos representants de l’Ajuntament, el primer premi en la categoria Familiar va ser per Carlos Alfonso 
Larrégola, i el segon guardó en aquesta categoria el va aconseguir Elisabeth Fornoff. Pel que fa a la categoria Col·lectiu, el 

primer premi ha estat per l’Associació de Dones de Collbató, i, el segon, per l’Escola La Salut.

Els guanyadors van aconseguir premis en metàl·lic, de 200 i 100 euros, en la categoria “col·lectiu”, i de 125 i 75 euros, en la categoria 
“familiar”. Els premis van ser lliurats el 23 de desembre.
La mostra fotogràfica dels pessebres concursants ha estat exposada al Casal de Cultura fins al 8 de gener.

En el seu 20 aniversari, el Cagatió de la plaça de l’església de Collbató va rebre 
un bon grapat de cops de bastó de persones de totes les edats el dia de Nadal.
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La sessió havia començat amb 
una incidència, ja que la regi-
dora Júlia Pons, del grup So-
cialistes de Collbató, no hi va 

poder assistir. Aquest fet, juntament 
amb els diferents vots emesos, va pro-
tagonitzar la dinàmica d’un ple que va 
registrar fins i tot un vot d’unanimitat 
a la moció sobre el dia internacional per 
a l’eliminació de la violència envers les 
dones.

Un dels punts del dia era la proposta 
de modificació de crèdit mitjançant un 
suplement finançat amb els majors in-
gressos. L’objectiu d’aquesta modificació 
era poder fer front a una subvenció a la 
Fundació Privada per a la Integració La-
boral de persones amb problemes d’in-
serció d’Abrera, Collbató, Esparreguera, 
Olesa de Montserrat i Sant Esteve Ses-
rovires (FIL) i poder fer la reserva d’una 
part de la paga extra dels treballadors 
pendent del 2012.

Les consideracions sobre aquest punt 
van generar un debat entre les dife-
rents forces. Ana Úbeda, de Socialistes 
de Collbató, va criticar que es proposés 
aquesta mesura quan, segons afirmava, 
el consistori presenta un superàvit d’1 
milió d’euros. Li va rebatre Miquel Solà 
que va destacar que aquest milió s’ha de 
reservar per si cal fer front a les reclama-
cions dels promotors de l’ampliació del 
polígon de Les Ginesteres. A més, va ex-

Ple de geometries variables
El darrer ple del 2016, celebrat el 22 de novembre, no va registrar bloqueig continuat 
a l’acció de Govern sinó diferents resultats en funció de la proposta que es votava. 

plicar, aquest superàvit només es podria 
dedicar a eixugar deute o a inversions 
financerament sostenibles, és a dir, que 
no generin més despesa sinó que aportin 
estalvi. A l’hora de votar, es va produir 
un empat, que es va resoldre a favor de 
l’equip de Govern mitjançant el vot de 
qualitat que té l’alcalde en aquests casos.

La concessió de la subvenció nominativa 
a la FIL també es va aprovar amb 9 vots a 
favor i una sola abstenció del regidor no 
adscrit Jordi Serra.

Les propostes per a la incorporació d’un 
auxiliar administratiu dins l’organigra-
ma de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) i el nomenament de la secretària 
del Jutjat de Pau de Collbató també va 
generar debat, en considerar l’oposició 
que els expedients no aportaven la sufi-
cient informació, cosa per la qual dema-
naven un ajornament per poder dispo-
sar de més dades. L’alcalde va respondre 
que hi havia la informació necessària i 
que no s’havien de dilatar els processos 
innecessàriament. Aquestes propostes 
també van ser aprovades.

A continuació es van votar una bateria 
de propostes per nomenar representant 
de l’Ajuntament en diferents organis-
mes, en substitució del regidor no ads-
crit, Jordi Serra. Es va aprovar que Josep 
Estradé sigui membre integrant de la 
Comissió Especial de Comptes, repre-

sentant a la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat i al Consell Escolar 
Municipal, en el cas del Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat el representant 
serà l’alcalde, Miquel Solà.

Jordi Serra va presentar una moció so-
bre el fons de titulització d’hipoteques. 
Josep Estradé va anunciar que, com a 
part del pacte antitransfuguisme, l’equip 
de Govern no donarà suport a cap mo-
ció que presenti el regidor no adscrit. 
A l’hora de votar, la moció va ser apro-
vada, amb el vot favorable del grup de 
Socialistes de Collbató i l’abstenció dels 
regidors de l’equip de govern.

Dues mocions conjuntes eren a l’ordre 
del dia. Una, presentada per tots els 
grups municipals, sobre el dia interna-
cional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones, que va aconseguir un 
vot afirmatiu unànime. La següent mo-
ció, presentada per tots els grups, excep-
te els Socialistes de Collbató, i que dóna 
suport al referèndum, al procés consti-
tuent i als ens locals i electes investigats 
per processos relacionats amb la sobi-
rania, va aconseguir el vot afirmatiu de 
tots els integrants del ple, excepte el de 
Salvador Valls, representant del grup 
de Socialistes. L’ampli consens aconse-
guit amb l’aprovació d’aquesta moció va 
generar l’ovació entre els assistents a la 
sessió, que va finalitzar amb el torn de 
precs i preguntes.
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Festa Major 2016

D’acord amb el programa de Govern i acomplint el model de 
transparència amb el poble que vam anunciar públicament, 
encetem l’any a la revista municipal amb la publicació del llis-
tat de despeses de la Festa Major del 2016.

La Festa Major és una activitat organitzada per l’Ajuntament 
de Collbató que compta amb la col·laboració de diferents re-
gidories, col·laboradors externs i patrocinadors, que fan pos-
sible que la festa sigui un èxit de públic i de programació.

La despesa total de la Festa Major del 2016 a càrrec de l’Ajun-
tament de Collbató ha estat de 45.656,03 euros, sobre un cost 
total de 48.156,03 euros

Despesa de la Regidoria de Cultura: 

•  Partida Festa Major: 37.147,46 euros (pressupostat 38.000 
euros)

Transparència

Llistat de despeses 
•  Difusió cultural: 1.057,74 euros
•  Programació de teatre i música: 2.081,20 euros

Despesa de la Regidoria de Joventut: 6.892,31 euros

Despesa de la Regidoria de Serveis Socials: 600 euros
Despesa de la Regidoria de Medi ambient per neteja vi-

aria: 377,52 euros

Ingressos per aportació de col·laboradors: 2.500 euros, 

aportats per Bon Preu i Slam Pàdel.

Altres activitats patrocinades pel Patronat de la Mun-

tanya de Montserrat:

•  Grup d’Havaneres
•  Nou Cap Gros d’en Amadeu Vives
•  Castellers d’Esparreguera 
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A les 18 hores, a l’exterior del Casal de Cul-
tura, es va realitzar una encesa d’espelmes en 
record de totes les víctimes i es va llegir el ma-
nifest institucional “Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència Envers les Dones”. 
A continuació, es va inaugurar l’exposició 
“Violència masclista: Desmuntem mites?”. El 
grup de teatre Impactat va presentar una obra, 
que explicava una situació de domini i control 
masclista en una jove parella com a material 
d’origen per un teatre fòrum de cara a refle-
xionar sobre les conductes de violència i com 
l’entorn pot ajudar a solucionar-les. L’obra 
estava creada per fomentar la participació de 
les persones assistents i unes quantes veïnes 
van representar papers per proposar diàlegs i 
solucions.

A més de la jornada, l’ajuntament va progra-
mar tota una sèrie d’activitats. Així es va oferir 
un taller de defensa personal femenina a càr-
rec del preparador nacional Gustavo Baco, al 
gimnàs de la Llar d’Infants, i sessions del taller 
“Apropant-nos a les violències masclistes”, a 
càrrec de Dones amb Empenta. 

Eradiquem la violència envers les dones

Collbató és el municipi del Baix 
Llobregat que més recicla i el quart, si 
comptem tota la regió metropolitana.

L’Agència de Residus de Catalunya ha fet públics els re-
sultats de l’estudi sobre el reciclatge de residus a la regió 
metropolitana de Barcelona durant l’any 2015, que situen 
a Collbató com el municipi del Baix Llobregat que més 
recicla, amb una recollida selectiva neta del 65,66% dels 
residus, substancialment per sobre d’altres municipis de 
la comarca, que aconsegueixen reciclar entre el 30 i 40% 
dels residus que generen.

Collbató és també el quart municipi que més recicla de 
tota la regió metropolitana, la zona que compren les co-

Collbató, campió 
del reciclatge

marques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Mares-
me, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Pel que fa a la comarca del Baix Llobregat, es generen 
una mitjana d’1,25 kilograms de residus per habitant i dia, 
inferior a la mitjana de Catalunya, que se situa en 1,35 
kilograms per habitant i dia. En el cas de Collbató, s’hi 
generen 1,77 kilograms per habitant i dia, així que enca-
ra que es recicla molt, també es generen més residus per 
habitant que la mitjana de Catalunya, un fet que hem de 
tenir present per fomentar la reducció.
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El 25 de novembre, coincidint amb el dia mundial per l’eradicació de la 
violència contra les dones, Collbató va organitzar una sèrie d’actes per 
ajudar a prendre consciència sobre aquesta xacra i sobre la necessitat i les 
vies de lluitar contra ella i eradicar-la.



Les Coves del Salnitre restaran tancades a partir del 31 de 
desembre de 2016 i fins març del 2017 per realitzar una sèrie 
d’actuacions de conservació i millora de les instal·lacions i la 
implantació d’un nou projecte de dinamització cultural. Les 
accions es realitzaran a l’interior de les coves, a l’Àrea d’Esplai 
La Salut, que és adjacent a les coves, als camins i vial, i també 
es millorarà la instal·lació elèctrica. Pel que fa a l’interior de 
les coves, es procedirà al canvi d’estructures i platees exis-
tents actualment i s’implantarà un nou projecte de dinamit-
zació cultural per renovar i millorar l’oferta de les coves, amb 
un espectacle audiovisual i d’il·luminació de les cavitats i els 
seus racons d’interès.

L’Àrea d’Esplai la Salut també rebrà millores, com l’arranja-
ment i condicionament de l’aparcament, que estarà asfaltat 
i delimitat; del sender intermedi d’accés a les coves, amb la 
consolidació de la seva plataforma, l’estabilització dels mar-
ges, i la protecció amb tanques dels trams més exteriors; i 
l’arranjament de la corba del vial principal per afavorir el gir 
dels autocars que hi accedeixen.

Cultura

Les Coves del Salnitre, tancades 
fins al març per obres de millora

També es procedirà a l’adequació de la línia elèctrica entre 
l’Àrea d’Esplai la Salut i les Coves del Salnitre, amb la ins-
tal·lació d’una nova estació de transformació de mitja i bai-
xa tensió i del cablejat exterior de la línia d’alimentació de 
les coves. Els treballs comporten el soterrament de la línia 
elèctrica per la carretera i les escales d’accés a la instal·lació.

Les obres de millora es duran a terme durant el primer tri-
mestre de l’any per reduir tot el possible els efectes negatius 
del tancament de les coves, ja que gener i febrer són els me-
sos amb menor afluència de visitants. Les obres són finança-
des per la Generalitat de Catalunya dins del programa Plans 
del Foment del Turisme, que finalitza el setembre del 2017.

Les Coves del Salnitre reben anualment uns 21.000 visi-
tants i formen part del patrimoni i de la tradició i cultura 
catalanes, ja que, des del seu descobriment, han estat vi-
sitades per artistes com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, 
Mossèn Cinto Verdaguer, i segons diu la tradició, Antoni 
Gaudí.
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Les coves oferiran un nou projecte de dinamització cultural i rebran millores al seu 
interior, a l’àrea d’esplai adjacent, als camins i vial d’accés, i a la instal·lació elèctrica.
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POUM

Música 
eterna

El procés participatiu del POUM 
comença a concretar peticions

Nois i noies dissenyen el seu 

Collbató
Nois i noies de les escoles de La Salut i Mansuet van participar a finals de novembre a una 
jornada amb l’equip 2GES i amb representants de l’Ajuntament per fer arribar les seves 
propostes de com volen el Collbató del futur.

Les seves demandes es van centrar a proposar més skate-park, una zona d’aventura amb 
tirolines, paint-balls, cinema, espais per a jocs, centre lúdic i pistes de balls. D’altres pro-
postes van ser llocs de reunió per als pares, jardins botànics i pistes per a cotxes elèctrics. 
Els joves participants van dibuixar les seves propostes i les van ubicar i explicar. L’equip 
de govern va escoltar amb molta atenció les seves propostes i van indicar que procuraran 
satisfer les demandes.

La participació dels més joves en el procés del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal no 
només aporta una visió nova sinó que els fa veure que l’ordenació d’una vila és responsabi-
litat de tots i els implica en el futur del seu entorn.

El procés participatiu del POUM avança amb la reunió 
que es va celebrar el 15 de desembre a la Sala Portals i 
que tindrà continuïtat amb dues sessions més àmplies, 
previstes pels dissabtes 14 i 21 de gener, a partir de les 10 
hores. També se celebrarà una sessió el mes de febrer, 
amb horari encara per concretar. 
A la reunió del 15 de desembre, el grup que s’encarrega 
de conduir el procés participatiu, 2GES, Grup de Geò-
grafs per l’Ecologia Social, va explicar als assistents les 
valoracions que s’havien recollit i va preguntar si es 
considerava que s’havia deixat sense incloure algun dels 
temes tractats en anteriors reunions.

Les nombroses aportacions dels assistents, en dos grups de treball, van fer palesa la necessi-
tat de dedicar sessions més àmplies per poder analitzar amb més detall temes que cal tractar 
individualment i aprovar propostes. Així doncs, es va fixar com a data per a la pròxima 
reunió el dissabte 14 de gener, a les 10 del matí. Dissabte de la setmana següent, 21 de gener, 
se celebrarà una segona reunió i, el mes de febrer, la reunió final del procés participatiu. 

Bach i dos dels seus mestres, 
Buxtehude i Böhm, ens van 
parlar amb música i amb la 
potència dels tubs de l’orgue, 
amb una majestuositat que feia 
palesa la insignificant condició 
humana, com si el totpoderós 
es dirigís als assistents.

Els tubs de l’orgue de l’església de Sant 
Corneli van tremolar seguint les fili-
granes escrites en pentagrames de més 
de 300 anys. I, sota les mans i els peus 
experts de l’Eudald Dantí, van tornar a 
la vida, i ens van parlar de la llunyania 
d’altres temps, d’altres societats; però 
amb la proximitat de les emocions, que 
ens fa igualment humans, siguem fills 
del segle XXI o del XVIII.
A banda de la impressionant sonoritat, 
la bellesa eterna de les composicions 
i la interpretació elegant i sentida, els 
assistents al concert van tenir un altre 
motiu per gaudir: Els tres pessebres 
d’en Ciscu, veí de Collbató, diorames 
farcits de detalls que representen in-
drets reconeguts de Collbató, con-
vertits en Betlem per acollir el naixe-
ment. La contemplació de les delicades 
representacions i la cura posada en la 
seva construcció ja mereixien la visi-
ta. Així doncs, dues maneres, amb els 
sons o amb la imatge, de dialogar amb 
la transcendència.



Conèixer per ser solidaris

Celebrat al Casal de Cultura, el seu programa constava de diverses ac-
tivitats, per conscienciar joves i grans i fer-los veure l’altre i posar-se 
al seu lloc. Dissabte, a partir de les 11.30, la Biblioteca va organitzar un 
conte-contes del llibre “Tots som diferents”. Els participants van pintar 
tòtems i les famílies van rebre un obsequi.

A la tarda, el president de l’associació Collbató per la Solidaritat, Josep 
Lluís Escriu, va presentar el fotodocumental “Hijos de Chernobyl”, que 
explicava amb fotografies i declaracions amb veu en off, les experiències 
de molts dels que van patir l’accident nuclear.

A continuació, el consultor energètic Manel Rivero va explicar als assis-
tents com estalviar en la factura de la llum. Rivero va recomanar dismi-
nuir la potència contractada i assegurar-nos de què disposem de la tarifa 
amb discriminació horària, i, a ser possible, en el mercat regulat. Aplicant 
aquestes accions, Rivero va assegurar que una família pot reduir la seva 
despesa elèctrica substancialment.

Diumenge al de matí va ser el torn del voluntari David Estruch, que va 
explicar, acompanyat de la seva filla, que ha viscut amb ell a camps de 
refugiats, com els ha canviat haver vist i compartir en primera persona la 
situació de persones com nosaltres que intenten sobreviure i fugir de la 
guerra que assola els seus països.

A banda dels actes puntuals, el Casal de Cultura també va acollir l’ex-
posició fotogràfica “30 Anys de Txernòbil” de FEDASIB i Internacional 
Chernobyl Network i es va dur a terme una recollida de joguines, roba, 
aliments i productes d’higiene per a famílies del poble.

Ramon Tremosa 
convida a “gaudir del procés”L’Associació Collbató per la Solidaritat va organitzar 

el 26 i 27 de novembre el VI Cap de Setmana Solidari 
per presentar situacions que fan necessària la 
col·laboració entre les persones.

L’eurodiputat Ramon Tremosa i el seu 
col·laborador Aleix Sarri van animar 
els assistents a la seva conferència, al 
Casal de Cultura, a “gaudir del procés 
cap a la independència” i a “fer valer 
els èxits que s’aconsegueixen quan 
governs europeus s’interessen per la 
situació de Catalunya”.

Davant una sala d’actes del Casal de Cultura amb l’aforament 
ple per assistir a la presentació del llibre “L’Europa que han 
fet fracassar. El centralisme d’estat contra la Unió Europea”, 
el 20 de desembre, els dos autors van fer dues intervenci-
ons breus (d’uns deu minuts cadascuna) però contundents, 
proposant als assistents a preguntar-los tot allò que consi-
deressin. 

A les seves intervencions es van referir al centralisme espa-
nyol que vol convertir Madrid en el gran centre de poder 
quan la història ha demostrat que els països com Alemanya, 
amb diverses ciutats complementàries que es reparteixen el 
poder, són els que funcionen. També es van referir a la in-
coherència de les argumentacions del Govern espanyol, que 
sempre insisteix en el fet que cal complir les lleis però que 
és l’estat més incomplidor d’Europa. Tremosa i Sarri van 
confirmar que Catalunya té viabilitat dins d’Europa, ja que 
es valoren les bones pràctiques i no la dimensió de l’estat. 
L’interès dels assistents va fer que la presentació, que es va 
iniciar a les 19.30 hores, durés fins més enllà de les 21 hores.

Amb la participació de Tremosa i Sarri s’ha tancat per aquest 
any el cicle “Xerrades amb... “, que l’Assemblea Nacional de 
Collbató va iniciar a principis del 2016 i en què han partici-
pat Lluis Llach, Santiago Vidal i Jaume Marfany.
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COLLBATÓ
ES VESTEIX DE NADAL

Coincidint amb l’arribada del 
darrer mes de l’any, Collbató 
ha lluït la tradicional il·lumi-
nació nadalenca. Els carrers, 
engalanats, transmetien la 
proximitat d’unes dates espe-
cialment emotives. Nadal és 
temps de records, retrobades 
i celebracions. Collbató es va 
preparar a consciència per a 
l’ocasió.

LA GEGANTA MARTA, A LA 
JORNADA SOLIDÀRIA PER 
A LA INVESTIGACIÓ DEL 
CÀNCER DE MAMA

La geganta Marta i la Colla 
Gegantera de Collbató no 
es van voler perdre el 20 de 
desembre la jornada solidària 
per a la investigació del càn-
cer de mama i van participar, 
juntament amb més de 100 
gegantes vingudes d’arreu, a 
la trobada, organitzada per 
l’associació “Les gegantes amb 
tu” a l’Avinguda Maria Cristi-
na, de Barcelona. Tota la re-
captació de l’acte es destinarà 
a projectes relacionats amb el 
càncer de mama. 

AUDICIÓ DELS ALUMNES DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Els alumnes de l’Escola Municipal de Música de Collbató van presentar el 30 de 
novembre els seus avanços en interpretació en una audició que es va dur a terme 
al Casal de Cultura. Durant la seva actuació van presentar-se en diverses for-
macions instrumentals i vocals. L’Escola Municipal de Música de Collbató està 
situada a l’edifici de l’Escola La Salut (passeig de La Fumada, 5-7) i ofereix cursos 
i tallers de llenguatge musical i diversos instruments per a infants i adults. Les 
audicions permeten constatar i reconèixer el progrés dels alumnes.

SANTI DEL VALLE I EL SEU GOS TARAK, PODIS A EUROPA I ESPANYA

Santi del Valle i el seu gos Tarak han acon-
seguit diversos llocs als podis de proves 
europees i espanyoles. Així, han quedat 
tercers a la categoria de patí lliure als cam-
pionats d’Espanya, a només 9 segons del 
primer corredor no nòrdic.
Però, a més, els dos campions han assolit el 
lloc 5 d’Europa en canicross nòrdics a l’eu-
ropeu de la WSA d’Alemania i els 2 d’Euro-
pa en patinet amb gos nòrdic a l’europeu de 
la IFSS d’Anglaterra.

Generador d’autoestima i de disciplina, poten-
ciador de la capacitat de treball en equip i de la 
col·laboració. Tot això, a banda dels beneficis 
que aporta la pràctica esportiva. En definitiva, 
l’esport d’equip com a proveïdor d’eines de fu-
tur, com a escola de vida. Aquests van ser els 
punts en què va centrar la seva ponència el psi-
còleg esportiu del Futsal Mataró, Álvaro Gon-
zález, que també va insistir a fer veure als pares 
que, més important que el resultat del partit, 
és potenciar comportaments de col·laboració i 

saber com s’ha sentit el jove o la jove esportista. La conferència, que es va celebrar el 
2 de desembre al Casal de Cultura, estava organitzada pel Centre d’Esports i Escola 
Esportiva de Collbató i va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament.

L’ESPORT COM A ESCOLA DE VIDA

Breus

18 |Collbató informa



Grups Polítics

BON ANY 2017!
Bon any 2017 a tothom, això és el que esperem i desitgem, 
des del nostre grup, per a totes les collbatonines i collbato-
nins, ja que aquest any que comencem, és crucial per a tots 
nosaltres. Tant pel nostre poble, com també pel nostre país. 
Per tots nosaltres i pel nostre poble, per què es començaran a 
fer les inversions necessàries per portar-nos cap al futur, amb el 
nou Consultori, la renovació de la xarxa de clavegueram, el nou 
enllumenat per un consum responsable, millora de les freqüèn-
cies de pas i el servei de l’autobús a altres poblacions, col·locació 
de pantalles acústiques a l’A-2, etc., també concloure la partici-
pació ciutadana per poder tirar endavant el nou POUM, que ens 
dissenyarà el Collbató del futur, i tot això en el màxim consens 
per part de tots que vulguin participar, deixant de banda interes-
sos personals i polítics.
I per altra banda, pel nostre país serà clau i decisiu, perquè 
aquest any és el del referèndum que tots hem de participar, per 
poder decidir amb llibertat el nostre futur com a país, per tant el 
futur està en les nostres mans, per això, des del GIC, us fem ar-
ribar aquest petit regal: um pom català de vesc per a totes i tots, 
i que tinguem sort en tots els nostres projectes i també pels del 
nostre país. Sort en el nostre camí! No miracles. Perquè la fei-
na l’hem de fer nosaltres amb participació, sentit comú i esforç, 
perseguint els nostres desitjos tant personals, com col·lectius del 
nostre poble i del nostre país.
Bon any 2017 collbatonines i collbatonins!

Grup d’Independents de Collbató

LA “FOSCA TRANSPARÈNCIA”
Arriba final d’any i ens agradaria fer balanç de què ha fet l’equip de 
govern. Com pel carrer no es veu què han fet, hem entrat al portal 
de transparència de l’Ajuntament per consultar la informació que 
hi bolca. I és clar, de l’apartat de contractes, convenis i subven-
cions, no hi ha pràcticament res. No expliquen quins contractes 
amb proveïdors s’han fet i quins estan en curs i quins han estat els 
criteris per contractar a un o a un altre. No consten quines sub-
vencions han demanat, quines han rebut ni les que han donat. Els 
apartats de les actes de la junta de govern i dels decrets de l’alcaldia 
estan en blanc. Hem volgut saber quina és la relació de contractes 
temporals amb treballadors té l’Ajuntament i tampoc hi són. I no 
hi són perquè la tònica general de les noves contractacions que es 
fan pel personal tècnic i administratiu és no passar cap tipus de 
procés selectiu i en algun cas, són contractacions vinculades als 
partits que formen el govern. I això és impublicable. De l’apartat 
de gestió econòmica, pràcticament la totalitat de dades que hi ha 
són les referents a exercicis del mandat anterior. També és cert 
que la regidora responsable de la transparència no està complint 
ni amb aquesta ni amb cap de les altres regidories que li han estat 
delegades (benestar social, educació, etc.) però continua cobrant 
el sou amb el vistiplau de l’alcalde, i de la resta del govern. I el 
mateix passa amb la participació ciutadana. Adjudicacions a dit 
a empreses que no tenen experiència i a les que poden dirigir els 
resultats que volen obtenir. Són vicis amb els quals havíem acabat 
amb esforç i disciplina. Però el grau de manipulació que molts 
sabem que utilitzaven quan estaven a l’oposició ara es trasllada al 
govern: fosca transparència!
Us desitgem una bona entrada d’any!!!. 

Socialistes de Colbató

UN 2017 PLE DE REPTES I POSSIBILITATS
Acabem el 2016 amb imputacions, citacions judicials, detencions de 
càrrecs electes i una ofensiva de l’Estat Espanyol recolzat en els dos 
principals partits, PP i PSOE i encetem un 2017 que preveu ser una 
continuació per part dels mateixos, però que ens situa en l’any del Re-
ferèndum i ens troba preparats, convençuts i disposats a Catalunya.
Tenim un repte immens, molt difícil i que requerirà esforços perso-
nals molt importants, però que si tots i cadascú de nosaltres hi posem 
el nostre granet de sorra, serem capaços de treure’l endavant.
Perquè això depèn de nosaltres i només de nosaltres. Tots i totes en 
som part i tots i totes hi estem cridats a aportar-hi el nostre esforç per 
ser-ne part.
A ERC estem a punt.
Aquest 2017 és l’any del Referèndum d’Independència i a ERC hem 
acordat reservar un milió d’Euros per la campanya pel SÍ. Tots els 
càrrecs electes, tots els militants, els amics i els simpatitzants estem 
preparats.
Però hem de convèncer els que encara no n’estan del tot, i hem d’apro-
fitar aquesta oportunitat única de crear un nou estat per fer-ne un 
per al que valgui la pena lluitar. Per això hem encetat una campanya 
oberta a tothom per dissenyar La República que Farem, un projecte 
participatiu per definir com haurà de ser el país que volem crear i on 
tothom hi és benvingut per fer-hi les aportacions que cregui adients.
Tot plegat per fer de Catalunya un nou estat independent, modern, 
que tingui cura dels seus ciutadans i del que tots ens en puguem sentir 
orgullosos. I el podem i l’hem de fer entre tots, perquè l’alternativa és 
continuar en un estat clarament hostil i antidemocràtic i perquè no-
més amb un estat independent podrem tenir la República que volem 
i ens mereixem.

Esquerra Republicana
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POBLE, PAÍS I PARTIT
Acabat d’estrenar l’any 2017, volem compartir amb tots vosaltres unes 
reflexions de la família que formem tots els associats i simpatitzants 
del Partit Demòcrata.
El 2016 va ser un any políticament apassionant i difícil. Un any que 
vàrem iniciar com a CDC i que l’hem acabat com a Partit Demòcrata 
Europeu Català. El President Mas, ara fa un any, era al Palau de la 
Generalitat i qui ens ha fet el discurs de cap d’any ha estat el President 
Puigdemont.
Els reptes pel futur immediat de la nostra formació política són bàsi-
cament tres: Poble, País i Partit.
El 2016 ha estat sense dubte un any de canvis profunds i transcen-
dentals. Vàrem decidir democràticament dotar-nos d’una nova eina 
política, el Partit Demòcrata. Un nou partit que en pocs mesos l’hem 
creat i l’estem fent créixer entre tots. Un partit que ha de representar 
el gran espai que s’espera que ocupem ràpidament.
Fer créixer i perfeccionar l’eina, el Partit Demòcrata, és una tasca ur-
gent que demana de nosaltres dedicació i molts encerts. Construir 
propostes i estratègies municipals que convidin als nostres veïns i ve-
ïnes a votar-nos el pròxim 2019, una fita. 
Finalment respecte al País, engrandir el nombre de persones que cre-
guin que l’única manera de garantir un millor present per a tots nosal-
tres i un futur ple d’oportunitats pels nostres fills i néts és sens dubte 
gaudir d’un estat propi. D’un estat català.
Hem interioritzat la responsabilitat històrica que tenim els membres 
de la família del PDECAT. El País i la seva gent s’ho valen. Cal que hi 
siguem i hi serem!! Segur!!
No tenim cap dubte que ho farem tot, i ho farem bé.
En nom de tot l’equip de la Federació Local de Collbató us fem ex-
tensiu el nostre desig per aquest 2017: que Catalunya decideixi el seu 
futur lliurament.

Partit Demòcrata Europeu Català



Un somni fet realitat
“El somni d’una nit d’estiu”, de William Shakespeare, 
va tenir una plasmació plena de vitalitat, fantasia, hu-
mor i emoció en les dues funcions que l’Associació La 
Forja Teatre, de Collbató, va representar els dies 26 i 
27 de novembre, al Casinet.

Dues hores i quart d’actuació, de nombrosos personat-
ges que recitaven una exigent traducció de la bella obra 
de Shakespeare. L’escenografia, exuberant, ens trans-
portava a un bosc o a les columnes d’Atenes, presidida 
per una imatge de la superlluna, captada i cedida per 
a l’ocasió per col·lectiu fotogràfic ObjectivaMent. El 
maquillatge i el vestuari, elaborats i creatius, aporta-
ven més fantasia a la funció. I, per sobre de tot, unes 
interpretacions totalment entregades, amb la dificultat 
suplementària que els actors van decidir representar pa-
pers allunyats dels seus registres habituals, per veure fins 
a on podien arribar.

El desig, el somni, de portar a l’escenari del Casinet un 
Shakespeare, amb el repte que representava, va amena-
çar de convertir-se, a moments, en un malson, amb 
els imponderables que una obra tan ambiciosa pot 
comportar. Però, al final de la funció, després de tots 
els esforços i patiments, Puck ens va encisar a tots els 
assistents, aconseguint que la joia desbordés l’escenari 
i la platea.


