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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
Gas Natural (avaries) 900 750 750
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

Febrer 2017
10 DIVENDRES
BIBLIOT@RDA: CARNESTOLTES 2017 

Sessió I

Participa en el taller (dues sessions) de 
construcció del Sr. Carnestoltes que ens 
acompanyarà el dia 25 de febrer en la rua 
pels carrers de Collbató
Horari: 17 hores
Lloc: Biblioteca de Collbató
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a 
b.collbato@diba.cat

TALLER DE PARTICIPACIÓ POUM

Sessió de participació ciutadana per defi-
nir el Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM) de Collbató. 
Horari: de 18 a 20.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Accés lliure. Us animem a assistir per fer 
el nou POUM més participatiu

17 DIVENDRES
BIBLIOT@RDA: CARNESTOLTES 2017 

Sessió II

Participa en el taller (segona de les dues 
sessions) de construcció del Sr. Carnes-
toltes que ens acompanyarà el dia 25 de 
febrer en la rua pels carrers de Collbató
Horari: 17 hores
Lloc: Biblioteca de Collbató
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a 
b.collbato@diba.cat

CLUB DE CINEMA: “¿QUÉ 

INVADIMOS AHORA?

Projecció del documental del realitzador 
nord-americà Michael Moore i posterior 
taula rodona.
Horari: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
Activitat gratuïta.

22 DIMECRES
AUDICIÓ DELS ALUMNES DE 

L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 

DE COLLBATÓ

Horari: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament de Collbató-EM-
MC
Accés lliure

24 DIVENDRES
DIVENDRES DE FOTO

Trobada mensual dels aficionats a la foto-
grafia amb l’equip d’ObjectivaMent. 
Horari: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: ObjectivaMent, Associació 
fotogràfica de Collbató

FESTA CARNAVAL NIT

Celebra amb nosaltres el Carnaval a Coll-
bató. Ball i diversió al Casinet.
Horari: De 23 a 3.30 hores
Lloc: Casinet
Organitza: Associació de Joves de Collbató

25 DISSABTE
CARNAVAL 2017

Els carrers de Collbató s’ompliran de festa 
i color per Carnaval. Màgia i tradició amb 
les comparses, disfresses, balls... Tota una 
desfilada de creativitat i diversió!
Rua de Carnaval, concurs de disfresses i 
festa al Casinet:
Quan acabi la Rua, al Casinet, participeu 
en el concurs de disfresses i a riure amb 
l’actuació de Jeep Gasula “Fem ballar el 
Gegantó”. I per berenar, entrepans i begu-
des per a tothom!
Horari: A partir de les 17.15 hores
Lloc: Carrers de Collbató i Casinet

TALLER DE PARTICIPACIÓ POUM

Sessió de participació ciutadana. Acord 
final sobre propostes dels veïns per al nou 
POUM. 
Horari: De 10 a 13.30 hores.
Lloc: Casal de Cultura
Preu: Accés lliure

28 DIMARTS
ESCOLA DE PARES: VIATGE DE 

PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA

Destinat a pares i mares amb fills i filles 
a cicle superior de primària i 1er d’ESO. 
L’activitat es realitza mitjançant un joc 
cooperatiu entre els assistents. Durant el 
“viatge”, els participants van descobrint 
tota una sèrie d’aspectes relacionats amb 
cada etapa educativa, obtenint eines i 
recursos per acompanyar els seus fills/es 
en l’inici de la nova etapa.
Horari: De 18 a 20 hores
Preu: Accés lliure 
Inscripció prèvia a seguramc@collbato.cat   

EXPOSICIONS 
DEL 27 DE FEBRER AL 27 DE MARÇ 

DONES PIONERES DE LA 

FOTOGRAFIA A CATALUNYA

La mostra ofereix un recorregut per les 
trajectòries de dotze dones creadores que 
van destacar per la qualitat dels seus tre-
balls i la seva lluita.
Horari: Dilluns a divendres, de 10 a 14 i 
de 16 a 20.30 hores. Dissabtes, de 10 a 14 
hores.
Lloc: Casal de Cultura
Accés lliure



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

POUM: 60 propostes de futur per a Collbató

El taller de participació ciu-
tadana pel Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal 
(POUM) de Collbató està 

validant durant aquest mes 60 pro-
postes per a l’urbanisme de Collbató 
que se sotmetran a votació final. Les 
propostes que s’aprovin a la sessió 
final de votació es lliuraran a l’equip 
d’arquitectes que redactaran el 
POUM definitiu, el pla que organit-
zarà el desenvolupament de Collbató 
els anys vinents.

Les propostes s’estan sotmetent a 
validació, de 20 en 20, entre diver-
sos grups de treball a la sessió que es 
va celebrar el 20 de gener i a les del 
4 i 10 de febrer. El 25 de febrer es 
farà la reunió final on se sotmetran a 
votació totes les propostes. Aquesta 
votació finalitzarà el procés partici-
patiu que es va iniciar a mitjans del 
2016.



El primer ple ordinari del 
2017, celebrat el 16 de 
gener, tenia com a ordre del 
dia donar compte dels di-

versos Decrets d’Alcaldia, dels acords 
adoptats en Junta de Govern Local i 
presentar la proposta de ratificació de 
l’adhesió de l’Ajuntament de Collbató 
a la Xarxa de Municipis per l’Econo-
mia Social i solidària. El fet que el va 
protagonitzar, però, va ser la negativa 
de Jordi Serra a què se li considerés 
regidor no adscrit i el viu debat que 
es va produir respecte a aquest tema 
entre el regidor i els representants de 
l’equip de Govern.

Jordi Serra va voler que constés en 
acta que ell havia presentat una pro-
posta per l’adhesió a la Xarxa de Mu-
nicipis que no s’havia incorporat a 
l’ordre del dia i que era diferent de la 
proposta que se sotmetia a votació. 
L’alcalde, Miquel Solà, li va respondre 

que s’havia reproduït la que havia pro-
posat la mateixa Xarxa de Municipis. 
A continuació, l’equip de Govern li va 
preguntar al regidor Serra com és que 
representava l’Ajuntament en reuni-
ons com la de la Xarxa de Municipis 
quan havia estat cessat de les seves 
funcions a l’equip de Govern. Jordi 
Serra va respondre que hi assistia en 
qualitat de regidor de Collbató i com 
a observador. L’alcalde li va evidenciar 
que no pot representar l’Ajuntament 
si no ha estat explícitament nomenat 
per fer-ho.

La proposta de ratificació de l’adhesió 
de l’Ajuntament de Collbató a la Xarxa 
de Municipis per l’Economia Social i 
Solidària va aconseguir els vots posi-
tius dels representants que conformen 
l’equip de Govern i les abstencions de 
Socialistes de Collbató i de Jordi Serra.
Pel que fa als Decrets d’Alcaldia, Mi-
quel Solà va explicar l’aprovació d’un 

crèdit a curt termini per 200.000 euros 
amb el BBVA i les accions derivades 
del contenciós al jutjat amb Promoci-
ons la Fumada, S.L. i Industrial Vidri-
era Catalana, S.A. Respecte al crèdit, 
Jordi Serra va preguntar si s’havia 
consultat la possibilitat de fer aquest 
crèdit amb una entitat de banca ètica. 
L’alcalde li va respondre que aquest ti-
pus de productes no l’ofereixen les en-
titats de la banca ètica i que es va triar el 
banc que oferia les millors condicions.

Miquel Solà també va anunciar la 
reordenació de les àrees de l’Ajunta-
ment, amb la incorporació d’Espais 
Naturals dins l’àrea d’Acció Territorial 
i Mobilitat.

Respecte als Acords de la Junta de Go-
vern Local, l’alcalde va donar compte 
de la contractació temporal d’una edu-
cadora infantil amb tràmit d’urgència 
fins que finalitzi el procés de selecció 

El ple ordinari dóna comptes 
de l’acció de govern
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de l’educadora, així com de la contrac-
tació temporal d’una auxiliar turística i 
d’un auxiliar de gestió d’equipaments. 
Ana Úbeda, representant dels Socia-
listes de Collbató, va preguntar quants 
contractes temporals es podien fer i l’al-
calde va respondre que una d’aquestes 
contractacions és només per donar el 
servei fins a la selecció de l’educadora.

A continuació, el regidor Jordi Serra 
va voler presentar tres mocions. La 
primera d’elles, en tràmit d’urgència, 
per fer tornar al ple les competències 
que es van delegar a la Junta de Go-
vern Local. La secretaria de l’Ajun-
tament va advertir repetidament al 
regidor que en aquell moment del ple 
no es podien presentar aquest tipus de 
mocions, ja que només es podien ac-
ceptar les que fossin de control i fisca-
lització de l’acció de Govern.

Ana Úbeda va transmetre el seu inte-
rès en què es tractés el fons de la mo-
ció, amb el qual hi estava d’acord, ja 
que, segons va dir “hem estat esperant 
i esperàvem que les competències de 
la Junta de Govern Local retornessin 

al ple. Quin contingut té el ple? Volem 
recuperar aquest contingut”.

El regidor Josep Estradé va destacar 
que l’alcalde és molt lliure de fer servir 
la Junta de Govern Local si ho consi-
dera convenient i que pretendre can-
viar-ho és “ingerir-se en les compe-
tències de l’Alcaldia”. A més, Estradé 
va explicitar que la moció no es podia 
presentar perquè està erròniament 
signada, ja que Jordi Serra la presen-
tava en nom de Fem Collbató. Segons 
va indicar Estradé, “no existeix Fem 
Collbató; és com dir que pot presen-
tar una moció qualsevol que passa pel 
carrer”, i va demanar a la secretària de 
l’Ajuntament que “qualsevol pregunta 
que sigui signada per Fem Collbató 
sigui retornada per defecte de forma”.
Tot i que no li van ser acceptades, Jor-
di Serra va voler que a l’acta constés 
que volia presentar dues mocions més, 
una de reprovació a Josep Estradé en 
relació amb el procés participatiu del 
POUM i una altra sobre el conflicte 
d’atribucions sobre grups municipals 
de l’Ajuntament.

Ja en el torn de precs i preguntes, Ana 
Úbeda va preguntar si hi ha resolució 
per prorrogar el pressupost. La secre-
tària de l’Ajuntament li va respondre 
que “la pròrroga és tàcita; si no hi ha 
variacions, es prorroga”.

La representant dels Socialistes també 
es va interessar per les obres de les Co-
ves del Salnitre. L’alcalde va respondre 
que hi havia diverses actuacions que 
coincidien, però que presentaven rit-
mes diferents i que li facilitarien tota 
la informació per escrit. Josep Maria 
Martín, representant dels Socialistes, 
va preguntar sobre la distribució de 
la revista municipal Collbató Informa 
i la regidora Dina Pérez li va respon-
dre que aquest número portava un 
endarreriment d’uns dies per les festes 
de Nadal i que s’estan esbrinant les in-
cidències en la distribució per millo-
rar-la i que la revista arribi a tothom.
Finalment, Jordi Serra va fer dos 
precs, un perquè l’Ajuntament res-
pongui les sol·licituds d’informació en 
un termini raonable i un altre perquè 
convoqui els Consells de Medi Ambi-
ent i de Patrimoni.

Nova il·luminació 
led al lateral de 
l’A-2, entre Pierola i 
Sentiu
Els veïns del lateral de l’A-2, entre els carrers Pierola i 
Sentiu, disposen, des de fa unes setmanes, de 6 unitats 
de lluminàries Agil Led de 50 W de potència, instal-
lades en columna troncocònica de 6 metres d’alçada.

Aquesta il·luminació respon a una antiga reivindicació 
dels propietaris dels habitatges de la zona, davant la 
inseguretat que es donava per l’alt volum de trànsit 
de vehicles i la falta d’il·luminació, ja que aquest tram 
no disposava de cap lluminària. Amb la nova instal·la-
ció s’aconsegueix una il·luminació adequada i de baix 
consum
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Dilluns 9 de gener, un cop aca-
bades les festes de Nadal i tal 
com s’havia anunciat, es van 

iniciar les obres de substitució integral 
del paviment de la Plaça de l’Era, que 
es trobava en un estat molt precari.

Les obres també facilitaran habilitar 
un accés per a persones amb mobili-
tat reduïda, en urbanitzar el passatge 
entre la plaça i l’església amb accés des 
del Passeig Mansuet.

L’obra implica el desmuntatge integral 
del paviment que hi havia fins ara, la 
formació d’una base de formigó i la 
col·locació d’un nou paviment. Es can-
viarà el tipus de panot per una llosa 
rectangular de 60 x 40, de color gris 
cendra. 

La superfície total de la intervenció és 
d’uns 540 m².

L’execució de les obres va estar apro-
vada en Junta de Govern el mes de 
novembre dins d’un paquet d’inter-
vencions per donar resposta a velles 
reivindicacions veïnals de millora de 
la vila.

Plaça de l’Era, nou paviment i 
millor accessibilitat

Urbanisme
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Gestió Municipal

  �Arran�la�recuperació�de�la�gestió�
directa�del�subministrament�
d’aigua�a�Collbató,�un�dels�punts�
de�l’acord�que�configura�la�coalició�
de�govern�a�l’Ajuntament,�s’ha�
pogut�analitzar�l’estat�real�de�la�
xarxa,�que�presenta�nombroses�
deficiències�que�s’estan�adreçant.

Collbató té uns 55 km de canonades i registra fuites reitera-
des en trams concrets, com es pot apreciar al plànol adjunt, 
on hi han marcades les incidències registrades entre l’1 d’abril 
i el 31 d’agost de 2016.

En aquests mesos s’han fet 88 intervencions per a la reparació 
de fuites a la xarxa. S’ha produït una gran acumulació de fui-
tes a sectors relativament nous, com Can Dalmases II, quan 
la vida útil de les canonades no hauria de ser inferior als 30 
anys, que és el valor que es pren com a període d’amortització 
de les inversions en canonades.

Un dels problemes més destacables de la xarxa és el submi-
nistrament d’aigua a diferents pressions segons les zones, a 
causa d’una deficient estructura. Les zones amb una major 
pressió, més de 6 bars, són les que presenten un major nom-
bre de fuites. Cal destacar que, tot i que la pressió és més alta, 
hauria de ser suportada sense problemes per la xarxa si els 
materials i el gruix de les canonades fossin els correctes.

Actuacions per millorar 
una xarxa d’aigua deficient

Analitzant la relació entre materials i fuites, tenim que el 
85,3% de les fuites es produeixen a canonades de polietilè; 
el 5,9%, a canonades de PVC, i la resta, a canonades de fi-
brociment. No s’ha registrat cap fuita a canonades de fosa. 
El polietilè és el material més habitual. Representa el 69% de 
la xarxa. Collbató només té el 7,6% de la seva xarxa de fosa, 
probablement perquè és un material amb un preu més alt que 
el polietilè.

D’altra banda, un percentatge del cabal perdut no és degut a 
fuites, sinó a fraus en els comptadors o escomeses il·legals.
Un cop analitzada la situació de la xarxa, expliquem les actua-
cions que l’Ajuntament està duent a terme.

Estem substituint progressivament les canonades de polietilè, 
fibrociment i PVC, per canonades de fosa, encara que siguin 
més cares, perquè han demostrat la seva major fiabilitat. In-
cidim primer en aquells sectors amb avaries reiteratives. Així, 
les canonades que instal·larem a l’avinguda del Centenari 
Amadeu Vives, carrer de les Parellades i passeig de Mansuet 
seran de fosa.

Estem adquirint equips per a la detecció de fuites. També s’es-
tà actuant de manera ràpida en la seva reparació i s’analitza la 
xarxa amb models matemàtics.

Respecte a les diferències de pressió, hem d’aconseguir dismi-
nuir-les. Això comporta la instal·lació de nous reguladors i la 
substitució de molts que hi són en males condicions. També 
cal una sectorització de la xarxa. Ja estem instal·lant nous sec-
tors de pressió a la zona sud de l’autovia.

Finalment, estem controlant i sancionarem el frau en comp-
tadors i les escomeses il·legals.

Plànol d’avaries a la xarxa. Es pot apreciar com les avaries (punts vermells) 
es concentren en zones determinades de la xarxa de subministrament.



El programa de TV3 30 Minuts va mostrar l’experiència d’al-
guns municipis de Catalunya que han decidit gestionar direc-
tament l’aigua. El reportatge va presentar, entre altres casos, 
l’experiència de Collbató, que, després de patir fuites que re-
presenten gairebé el 60% de l’aigua distribuïda a la xarxa, va 
decidir retornar a la gestió directa.

El programa va parlar amb l’alcalde, Miquel Solà, que con-
sidera que la gestió a mans privades no ha estat positiva per 
l’estat de les instal·lacions, el desaprofitament dels pous pro-
pis i les fuites que es produïen.

Els reporters també van acompanyar el regidor d’Acció Ter-
ritorial i Mobilitat, Josep Estradé, el dia en què es va obrir el 
dipòsit de Can Dalmases per comprovar el seu estat després 
que la companyia que gestionava el servei no l’hagués revisat 
en 20 anys, quan la llei fixa que aquestes revisions cal fer-les 
cada any.

A continuació, es van conèixer casos com el de Grenoble i 
París, grans ciutats en les quals el pas de la gestió privada a 
pública ha comportat rebaixes en el rebut i altres beneficis, 
com la conservació del patrimoni històric i una gestió de l’ai-
gua molt més transparent i oberta a la societat.

El programa va mostrar com les companyies privades inten-
ten frenar aquesta tendència mitjançant la presentació de de-
núncies i posant entrebancs a la recuperació de la gestió per 
part dels municipis.

La recuperació de 
la gestió directa de 
l’aigua a Collbató, 
al 30 Minuts

 Gestió Municipal

Gas Natural es fa 
càrrec de la gestió 
del gas a Collbató
L’empresa Gas Natural Redes GLP, S.A, ha in-
format l’ajuntament de Collbató que es fa càr-
rec de les instal·lacions de distribució de gasos 
liquats del petroli (GLP) que fins ara gestiona-
va Repsol Gas. Concretament, Gas Natural ha 
rebut la transmissió de les instal·lacions de Can 
Dalmases, Font del Còdol i Collbató.

Segons indiquen a la seva comunicació, Gas Na-
tural ja ha informat els clients que aquest canvi 
de proveïdor no comportarà cap modificació 
en les condicions de contractació i de servei. 
Les diferències seran que els clients veuran que 
l’empresa Gas Natural és qui els factura el servei. 
Així mateix, els telèfons d’atenció al client vari-
en i són els següents:
 

 Informació i atenció: 900 708 709

 Lectura del comptador: 900 770 770

 Urgències: 900 750 750

Més endavant, el nou proveïdor canviarà el gas 
propà que serveix actualment per gas natural. 
Això permetrà l’eliminació dels dipòsits de gas 
que hi ha al terme municipal de Collbató.
Segons han indicat fons de l’empresa, Gas Natu-
ral assumirà els costos derivats de l’operació en 
cas que calgui fer adaptacions a les instal·lacions 
interiors de les llars.
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Separem l’orgànica més que mai! 
Fem servir bosses 
compostables!

Collbató reciclem molt, grà-
cies a l’ajuda de tothom, però 
encara ho podem millorar. 
2017 ha de ser l’any en què 

tothom fem servir bosses compostables 
per a la fracció orgànica. D’aquesta 
manera, podrem fer baixar un 2% els 
impropis a la recollida selectiva de ma-
tèria orgànica.

Per conscienciar sobre la necessitat de les 
bosses compostables, des del dilluns, 16 
de gener, si no les fas servir, et deixem 
una nota a la bústia. A partir del 20 de 
febrer, si no fas servir bosses composta-
bles, no recollirem la bossa i hi posarem 
un adhesiu d’advertència.

A

A partir del 20 de març, a més de no re-
collir-la i posar l’adhesiu, ens posarem 
en contacte amb tu per solucionar dub-
tes i informar-te de com fer correcta-
ment la recollida selectiva de la matèria 
orgànica.

Si tens cap dubte, estem a la teva dis-
posició a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament.

Continuar sent campions del reciclatge 
depèn de tots nosaltres! Som-hi!

És ben fàcil. Pots adquirir el pa-

quet de 30 bosses compostables, 

per 2,80 euros, a la Farmàcia 

(c/ Sant Corneli, 1), i al Bonpreu 

(av. Centenari Amadeu Vives, 2).

Reciclatge
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Els set ajuntaments de la zona 
nord del Baix Llobregat: Abre-
ra, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montser-

rat, Sant Andreu de la Barca i Sant Este-
ve Sesrovires-, a través dels seus depar-
taments de Promoció Econòmica, han 
posat en marxa la convocatòria del “8è 
Concurs d’Iniciatives Empresarials del 
Baix Llobregat Nord”, que té l’objectiu 
de reconèixer i premiar l’esforç empre-
nedor dels usuaris dels serveis d’aten-
ció a emprenedors i alhora difondre 
la cultura emprenedora entre els joves 
d’aquests ajuntaments.

Tens temps per inscriure’t fins al 28 de 
febrer de 2017. La inscripció i documen-
tació l’has de lliurar a l’OAC de l’ajunta-
ment.

El concurs, que té cinc categories, busca 
també augmentar la projecció externa 
dels serveis d’assessorament i acompa-
nyament als projectes empresarials, in-
crementar el nombre d’usuaris dels ser-
veis a les empreses per la publicitat que 
suposen aquests tipus d’accions aconse-
guint alhora una major implicació dels 
agents econòmics amb els serveis mu-
nicipals.

Amb la dinamització supramunicipal 
d’aquestes accions es pretén també in-
crementar la creació de noves empreses 
contribuint en la seva consolidació i en-
fortir d’aquesta manera el teixit econò-
mic del territori. Un altre dels objectius 
plantejats és també potenciar l’esperit 
emprenedor dels estudiants dels cen-
tres d’ensenyament secundari del Baix 
Llobregat Nord incentivant el talent 
creatiu i emprenedor, amb l’objectiu de 
dinamitzar i promocionar la iniciativa 
emprenedora a la nostra comarca.

Categories i premis

En aquesta recuperada edició dels pre-
mis es proposen cinc categories dife-
rents: 
• Millor empresa innovadora
• Millor empresa (trajectòria empresari-
al) en el sector comerç

Millor empresa (trajectòria empresarial) 
en el sector serveis
Millor iniciativa empresarial promogu-
da per a col·lectius majors de 45 anys

Aquestes quatre categories, premiades 
amb 2.000 euros i amb l’enregistrament 
d’un reportatge de vídeo comercial per 
potenciar la trajectòria de l’empresa i 
posicionament web o xarxes socials, va-
lorat en 600 euros.
• Millor idea jove de negoci. Premi de 
2.000 euros (1.000 euros per al centre 
d’ensenyament i 1.000 euros per al gua-
nyador o grup de guanyadors) publicació 
de la millor idea jove de negoci al diari La 
Bústia (diari del Baix Llobregat Nord).

En cas de quedar desert algun dels pre-
mis previstos, el seu import es podrà 
destinar als altres premis establerts, de 
manera proporcional a cada categoria.
Aquests premis estan subjectes als im-
postos corresponents segons la norma-
tiva legal vigent.

Requisits dels participants

S’exclouen expressament de la participa-
ció en el concurs les entitats sense afany 
de lucre.

No hi podran participar aquelles em-
preses que s’hagin presentat a un mà-
xim de dues edicions, o bé hi hagin estat 
premiades. No obstant això, hi podran 
participar si ha transcorregut un mínim 
de dos anys des de l’última candidatura 
presentada.

• Per al premi millor empresa innova-
dora: Es valorarà la trajectòria de l’em-
presa en el camp/sector de la innovació.

• Per al premi millor empresa (trajectòria 
empresarial) en el sector comerç i serveis: 
Es valorarà la trajectòria de l’empresa.

• Per al premi millor iniciativa empresa-
rial promoguda per a col·lectius majors 
de 45 anys: La data de constitució de 
l’empresa ha de ser a partir de l’any 2013 
i un dels socis ha de tenir, com a mínim 
45 anys.

En tots aquests casos, l’empresa ha de 
tenir el domicili social als municipis 
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Mar-
torell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu 
de la Barca o Sant Esteve Sesrovires.

• Per al premi millor idea jove de negoci: 
Premi adreçat a alumnes de 4t d’ESO, de 
batxillerat i de cicles formatius de grau 
mitjà o superior matriculats a centres 
d’ensenyament secundari ubicats a qual-
sevol dels municipis del Baix Llobregat 
Nord. Els projectes s’hi podran presentar 
de forma individual o en grups d’alum-
nes.

Termini

La inscripció i documentació haurà de 
ser lliurada al registre general de l’Ajun-
tament corresponent fins al 28 de febrer 
de 2017.

Programa “Fem Xarxa, Fem Empresa”

El concurs s’emmarca en el programa 
“Fem Xarxa, Fem Empresa”, que, iniciat 
el 2014, permet oferir un seguit d’acci-
ons, cursos i tallers gratuïts destinats a 
empreses i emprenedors de la zona nord 
del Baix Llobregat pensats per potenciar 
l’esperit emprenedor a la comarca, dina-
mitzar el teixit empresarial i potenciar 
i reforçar les capacitats dels empresaris 
amb sessions de coaching i altres tècni-
ques innovadores.

Amb el desenvolupament d’una actu-
ació de les característiques d’aquesta 
proposta, de caràcter pràctic, proactiu i 
dinàmic, s’amplia i completa l’oferta de 
serveis a les empreses del territori. El 
projecte es desenvolupa des dels depar-
taments de Promoció Econòmica dels 
diferents ajuntaments que conformen 
la zona nord del Baix Llobregat liderat 
per Martorell i és finançat pel Fons So-
cial Europeu, la Diputació de Barcelona i 
tots els ajuntaments implicats.

Promoció Econòmica

8è Concurs d’Iniciatives 
Empresarials del Baix 
Llobregat Nord
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L’alcalde de Collbató, Miquel 
Solà, va participar en una 
reunió a la Diputació de 
Barcelona per analitzar 

el finançament de la Fundació d’Inser-
ció Laboral (FIL) i amb l’objectiu de 
fer-la viable. Solà va assistir en qualitat 
de representant de Collbató, un dels 
municipis que integren el Patronat de 
la fundació, juntament amb els alcaldes 
d’Abrera, Esparreguera i Sant Esteve 
Sesrovires. A la reunió també hi van ser 
la presidenta de la Diputació de Barce-
lona, Mercè Conesa; el vicepresident 
segon, Marc Castells, i el president del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
Josep Perpinyà.

A la reunió, els cinc ajuntaments pa-
trons de l’entitat van destacar que volen 
la continuïtat de la fundació, amb una 

Participació

Trobada amb la Diputació per 
la viabilitat de la Fundació FIL

situació econòmica de lenta recuperació, 
on treballen 120 persones dels municipis 
d’Abrera, Esparreguera, Collbató, Olesa 
de Montserrat i Sant Esteve de Sesrovi-
res. Més de 90 treballadors són persones 
amb acreditació de discapacitat.

Els patrons de la Fundació FIL lluiten 
per la continuïtat del seu projecte soci-
al. La Diputació s’ha mostrat favorable a 

col·laborar amb els ajuntaments per ga-
rantir la seva viabilitat.

La Fundació FIL es va constituir l’any 
2001 per fomentar la integració laboral 
dels veïns i veïnes amb dificultats d’in-
serció laboral dels cinc municipis del Baix 
Llobregat implicats. La Cooperativa-Ta-
ller Àuria d’Igualada col·labora en la ges-
tió de la fundació des de finals del 2015.



L’Associació Fotogràfica de Collbató, ObjectivaMent, ha dedicat tres 
sortides fotogràfiques a investigar les restes de la presència dels sar-
raïns al Montserratí durant el període que va del segle VIII al XII i la 
configuració del macís com frontera que dividia els terrenys controlats 
pels sarraïns i els francs.
Aquesta investigació fotogràfica ha configurat l’exposició “Montserratí 
Frontera”, que es mostra al Casal de Cultura de Collbató fins al 10 de 
febrer i que va ser inaugurada en el decurs d’un dels divendres de foto 
que organitza l’associació.

La presentació va comptar amb l’emocionant intervenció de Félix Gar-
cía Gárate, escriptor i coneixedor de la cultura islàmica que va mostrar 
les seves grans capacitats com fabulador, a la manera dels narradors 
musulmans. García Gárate va transportar els assistents, amb la força de 
les seves paraules i entonació, i els va convertir en espectadors privi-
legiats de les lluites i tragèdies personals que es van viure aquells anys.

Després de l’apassionada conferència, es va fer la visita guiada a l’ex-
posició, amb la participació de la regidora de Cultura, M. Teresa Ca-
sanovas.

La petjada dels sarraïns al Montserratí, vista per ObjectivaMent

El�dissabte�25�de�febrer,�els�carrers�de�Collbató�
s’ompliran�de�festa�i�color�per�Carnaval.�
Trobareu�màgia�i�tradició�amb�les�comparses,�
les�disfresses,�els�balls,�...�Tota�una�desfilada�de�
creativitat�i�diversió!
La�festa�començarà,�a�les�17.15�hores,�amb�la�
Rua�de�Carnaval�i�el�concurs�de�disfresses.

La�rua�començarà�a�l’avinguda�del�Centenari�
(davant�de�la�Pista�Coberta)�i�continuarà�per�
carrer�Muntanya,�Rambla�Mansuet�(sentit�
pujada),�fins�al�carrer/�Joan�Vacarisses.

Per�participar,�us�podeu�inscriure�al�Casal�de�
Cultura�(dilluns�a�divendres,�de�10�a�14�hores�i�de�
16�a�20.30�hores,�i�dissabtes,�de�10�a�14�hores).

Quan�acabi�la�rua,�al�Casinet�participareu�en�
el�concurs�de�disfresses.�Es�lliuraran�premis�
en�metàl·lic�de�50�euros�per�a�les�següents�
categories:
 �Disfressa�més�reciclable
 �Colla�més�nombrosa
 �Mannequin�Challenge�més�original
 �Entitat�amb�més�gresca

La�dinàmica�del�Mannequin�Challenge�és�la�
següent:�Si�participes�al�concurs�de�disfresses,�
quan�pugeu�a�l’escenari�us�proposem�un�repte:�
superar�quedar-vos�quiets�durant�10�segons.�El�
grup�que�faci�el�Mannequin�Challenge�més�original�
s’endurà�el�premi.�Tot�amanit�amb�l’actuació�de�
Jeep�Gasulla:�“Fem�ballar�el�gegantó”.

Per�recuperar�forces�hi�haurà�entrepans�i�beguda�
per�a�tothom!

I�la�nit�anterior,�divendres�24,�la�festa�de�nit�de�
Carnaval,�al�Casinet,�a�partir�de�les�23�hores�i�
organitzada�per�l’Associació�de�Joves�de�Collbató.
Aviat�us�anirem�avançant�més�novetats...�però�
apunteu-vos-ho�a�l’agenda!

Collbató s’engresca 
per Carnaval!

Cultura
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És l’entitat que ha portat a Collbató personalitats 

com Lluís Llach, Santiago Vidal, Jaume Mar-

fany o Ramon Tremosa i Aleix Sarri. Organitza 

viatges per donar suport als representants 

polítics de Catalunya davant els processos judicials, com 

el del 6 de febrer. Ha participat en manifestacions a favor 

de la democràcia i la llibertat, i ha aconseguit que l’Ajun-

tament col·loqui cartells sota les plaques indicadores de la 

població que identifiquen Collbató com a “Municipi per 

la Independència. 

Creada el març del 2013, l’Assemblea Territorial de Collbató 
per la Independència té com a objectiu oferir a les persones 
de Collbató els arguments i els elements d’anàlisi necessaris 
per ser conscients dels avantatges que aporta la independèn-
cia de Catalunya. Està integrada en l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), una de les principals associacions transversals 
per la independència.

L’assemblea territorial ofereix diverses formes d’impli-
car-s’hi, des de ser membre de ple dret, a col·laborador o 
simpatitzant. Actualment compta amb 47 associats de ple 
dret, que aporten una quota mensual de 5 euros, i 180 sim-
patitzants. El seu òrgan rector és la Junta, formada per nou 
associats de ple dret i que s’estructura amb un coordinador, 
un secretari, un tresorer i vocals. 

La junta es reuneix dos cops al mes a l’edifici de l’antic ajun-
tament. Allà decideix els actes que cal organitzar per posar en 
contacte Collbató amb personalitats que defensen el procés 

cap a la independència o les accions per implicar la població. 
L’assemblea aconsegueix finançament amb les quotes dels 
membres de ple dret i amb l’organització d’actes en els quals 
es demana l’aportació voluntària dels participants. 

Totes les accions, com indica el seu coordinador, Enric Serra, 
tenen com a finalitat aconseguir la consecució de la indepen-
dència, malgrat les dificultats: 

“No és senzill, però estem confiats que s’aconseguirà. Hi ha 
molta gent que té dubtes però està completament en des-
acord amb la forma en què ens tracta el Govern espanyol; 
no només en l’aspecte econòmic, sinó també en els àmbits 
cultural, social i de salut pública, a més de la manca d’inversi-
ons amb què ens “castiga”. Volem que aquesta gent indecisa 
vegi que, tot i les dificultats, amb la independència tindrem 
la capacitat de decidir sobre el nostre destí”. 

Després de l’aturada per les vacances de Nadal, l’Assemblea 
ja està definint els actes que centraran la seva activitat, en un 
any, el 2017, que promet ser decisiu.

Divulgar la independència

>  Assemblea Territorial de 
Collbató per la Independència

Assemblea Territorial de Collbató per la 
Independència

Seu: Antic Ajuntament de Collbató
Integrants: 47 associats de ple dret i 180 

simpatitzants
Contacte: www.assemblea.cat

correu-e: collbato@assemblea.cat

Societat Civil
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Música per elevar l’esperit

Una celebració de la música 
com a vincle de connexió 
amb l’espiritualitat, com 
a eina per elevar l’ànima. 

L’actuació del 28 de gener a l’es-
glésia de Sant Corneli, organitzada 
per l’Associació d’Amics de l’Orgue 
de Collbató, va comptar amb el cor 
4:veus.cor, conformat per pares 
i mares de l’Escola Municipal de 
Música – Conservatori de Terrassa, 
dirigit per Pol Pastor. El grup vocal 
va estar acompanyat per un quartet 
de metalls que integraven Helena 
Algueró (trompeta), Teresa Jarque 
(trompa), Oleguer Cadevall (trompa) 
i Oriol López (trombó), i per l’orgue, 
tocat per Jordi Figueras.

El programa oferia una àmplia pano-
ràmica sobre la música sacra, des dels 

L’Ajuntament de Collbató 
inicia el febrer un cicle de 
xerrades i tallers amb el 
nom Escola de Pares 2017, 

on es tractaran diversos aspectes de 
la relació amb els fills en les diferents 
etapes del seu creixement. Les xerra-
des es faran de 18 a 20 hores, al Casal 
de Cultura i tindran una periodicitat 
mensual. 

La primera de les activitats, el 28 de fe-
brer,  és el taller “El viatge de primària 

Una escola de pares
a secundària”, on descobriran aspectes 
relacionats amb cada etapa educativa, 
obtenint eines i recursos per acompa-
nyar els seus fills en l’inici de la nova 
etapa. Aquest taller està destinat a pa-
res i mares amb fills i filles a partir de 
6 anys.

La resta d’activitats tractaran sobre si-
tuacions conflictives entre nens (“Són 
coses de nens”, el 21 de març), el con-
sum de drogues (“Entre la norma i la 
llibertat”, el 25 d’abril), la relació amb 

les tecnologies de la informació (“Ús 
segur de les TIC en infants i adoles-
cents”, dimarts 16 de maig), i l’adapta-
ció a la llar i a l’escola (“L’adaptació, un 
repte dels més petits”, el 4 de setembre).

Us agrairem que formalitzeu la ins-
cripció per assistir als tallers que us 
interessin. Ho podeu fer trucant al te-
lèfon 93 777 01 00, per correu electrò-
nic, a l’adreça seguramc@collbato.cat, 
presencialment, al Casal de Cultura o 
a l’OAC.

antics cants gregorians fins a la mú-
sica contemporània, amb obres de 
Johann Sebastian Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Anton Bruckner, 
John Rutter i Arvo 
Pärt, entre d’altres.

Si les obres vo-
cals amb preludis 
d’orgue van fixar 
el to de la vetllada, 
l’emoció es va des-
fermar amb la sen-
tida interpretació 
de l’obra de James E. 
Moore Jr. An Irish 
Blessing que, com 
indica el seu títol, 
bevia de les harmo-
nies irlandeses tra-
dicionals per oferir 

una petita peça plena de bellesa i in-
tensitat. Va ser un dels moments més 
emotius a un concert que va assolir 
un gran nivell.

Educació i Cultura
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 Il·lustració del cicle 
de xerrades i tallers, 
Emma González



Ordenació Urbanística

Ajuda’ns a millorar 
la mobilitat!
L’Ajuntament està redactant un estudi d’or-
denació de la mobilitat de Collbató. Per fer 
el seu seguiment, s’ha creat una Comissió 
de Mobilitat on s’ha convidat a participar als 
grups polítics i a les associacions de veïns.

Però volem que tu, com a veí, també diguis la 
teva. Per fer l’estudi el més participatiu pos-
sible, et convidem a fer-nos arribar les teves 
aportacions o queixes envers la mobilitat de 
Collbató.

És ben fàcil. Només has de incloure les teves 
aportacions en una instància e-tram, a la web 
de l’Ajuntament, dins de l’apartat “Tràmits i 
Gestions”. També pots presentar-la directa-
ment a l’Ajuntament, fins al 13 de febrer.

Si anteriorment havies presentat al-
guna aportació, la tenim, així que no 
cal tornar-la a presentar. Però si vols 
fer cap altra proposta, estarem molt 
agraïts de comptar amb la teva opinió. 
Ajuda’ns a millorar la mobilitat de 
Collbató!
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Breus

REUNIÓ DE LA GENERALITAT AMB LA FUNDACIÓ ROGENT

La directora general dels 
serveis territorials de Cul-
tura de la Generalitat de 
Catalunya, Àngels Tor-
ra, acompanyada per la 
regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Collba-
tó, M. Teresa Casanovas, 
i la directora del Conca, 
Sílvia Muñoz, es van 
reunir el 24 de gener 
amb la Fundació Rogent 
a la seva seu del carrer 
Amadeu Vives. Allà van 
visitar els diferents fons 
patrimonials de la Fun-
dació.

ALBERTO ORELLANA PRESENTA LA SEVA OBRA AMB 
CÀRREGA SOCIAL AL CASAL DE CULTURA

L’artista Alberto Orellana va inaugurar el 14 de gener una col·lecció de les seves 
obres realitzades del 2014 al 2016, que presenten una important càrrega social. 
Des de la crisi financera al món de la moda, les seves obres reinterpreten aspectes 
de la societat fent servir collages i tècniques mixtes i amb una visió lúcida i irònica 
sobre el món que vivim.

LA CREU ROJA DE 
MONTSERRAT APLEGA 
121 JOGUINES AMB 
LA SEVA CAMPANYA

La campanya de recollida de 
joguines noves organitzada 
per la Creu Roja de Portals 
de Montserrat va aconseguir 
121 joguines per distribuir 
entre els infants de la zona. A 
Collbató, el casal de Cultura 
va ser el punt de recollida de 
les joguines. Serveis Socials  
va gestionar el procés de 
recollida i el seu repartiment 
a les famílies. 

Set voluntaris de la Creu Roja 
van participar en les tasques i 
es van mostrar molt contents 
de poder col·laborar per tal 
que ses majestats poguessin 
distribuir les joguines entre 
els infants que més les 
necessitaven.



Grups Polítics
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MALGRAT ELLS, TREBALLEM
Sembla que l’oposició vol carregar-se la Junta de Govern Local 
i transferir les seves competències al ple. Diuen que és per po-
sar fi a la situació de “paràlisi” en què es troba l’Ajuntament. A 
veure, la Junta de Govern Local no ha parat mai la seva activitat. 
S’han aprovat centenars d’acords des que vam quedar en minoria: 
contractacions, llicències, obres, serveis, personal, crèdits, etc. Per 
contra, des que vàrem destituir el regidor actualment no adscrit, 
la conjunció astral dels socialistes amb aquest personatge ha pa-
ralitzat tot allò que depèn del seu vot i hem portat a aprovació del 
ple: Ordenances, dies festius, delegacions de competències i un 
llarg etcètera. Ja han deixat clar que difícilment donaran suport 
als pressupostos i altres accions de govern molt necessàries per 
als veïns i que ja anireu coneixent. Tot això ens fa pensar que, 
en el fons, el que pretenen no és pas agilitzar el funcionament de 
l’Ajuntament sinó tot el contrari: aturar-lo del tot. Què hi gua-
nyen? Res en absolut, potser el plaer estèril i efímer del parell 
d’hores que dura un ple. Qui hi perd? El poble. Així estem. Potser 
la solució seria que el ple transferís totes les seves competències 
a la Junta de Govern Local i llavors tot aniria a la velocitat de la 
llum. Però això ara no sembla possible i cal mirar endavant. El 
Ple ja ha passat sense servir per a gairebé res. L’esbroncada ja ha 
quedat enrere i els regidors tornem a l’acció, que hi ha molta feina 
a fer i, malgrat ells, la farem. Peti qui peti.

L’AIGUA A COLLBATÓ 
El debat de l’aigua en gestió pública o privada està a l’ordre del dia. 
Un aclariment essencial: La gestió de l’aigua és pública. És un 
bé municipal, com ho són els carrers, i és l’Ajuntament qui deci-
deix com el gestiona. La gestió es pot fer contractant una empresa 
o amb mitjans propis, però el control i la propietat és municipal. 
Durant anys, molts municipis van decidir contractar empreses 
per gestionar aquest servei perquè calia fer una gran inversió en 
la xarxa de molts d’ells però no podien assumir costos tan elevats, 
ni endeutar-se per fer-ho. La normativa contractual permetia (i 
permet) que invertís una empresa i anés recuperant la inversió 
mitjançant la tarifa. I això és el que va fer Collbató. L’aigua corrent 
havia d’arribar a totes les cases i deixar enrere les restriccions que 
havíem patit durant anys.
Els Ajuntaments tenen l’obligació de controlar les empreses mit-
jançant eines com: els preus de l’aigua, auditories tècniques de 
conservació de les instal·lacions, auditories comptables, etc., però 
la realitat és que no han destinat el personal necessari per con-
trolar-les i aquí ha fallat el sistema, en deixar-lo en mans de les 
empreses. Nosaltres estem totalment d’acord que calia un canvi 
en la gestió. Però el que no compartim és que no vagi acompanyat 
d’una aposta d’inversió de manera que a final d’aquesta legislatura 
la xarxa estigués renovada. El consorci que ara ho gestiona no té 
capacitat per assumir la inversió en la xarxa. Sabem que és pos-
sible finançar-la sense que surti del preu que paguem per l’aigua. 
Però cal voler fer-ho. O invertim en reduir les fuites, o el preu de 
l’aigua no baixarà, sinó tot el contrari.

LA BATALLA DE L’AIGUA
 
El 15 de gener Collbató va ser protagonista, amb poblacions com 
Terrassa i París, del reportatge 30 minuts de TV3, titulat “la bata-
lla de l’aigua”, per la remunicipalització del servei d’aigua, i que ha 
convertit el nostre poble en referent. En ell, s’explicava el procés 
de desprivatització del servei de distribució d’aigua potable per 
millorar-ne la gestió i reduir el cost.
L’argument de fons, i el que ens va inspirar a ERC a incloure’l al 
programa electoral per les municipals del 2015, és que un sistema 
de gestió privat com el que hem tingut fins ara no promou ni l’es-
talvi, ni la millora de la xarxa, perquè factura per la quantitat total 
d’aigua abocada, és a dir, tant pel consum registrat als comptadors 
com per les pèrdues de la mateixa xarxa. 
Cada euro invertit en reduir les pèrdues li suposa en realitat a 
la companyia alhora una despesa i una reducció d’ingressos; per 
tant, cap interès a fer-ho. Això ha quedat demostrat en la darrera 
concessió, que ens ha deixat una xarxa en un estat lamentable, 
amb pèrdues de gairebé un 60%.
El segon argument poderós és que una empresa privada destina 
una part del que ingressa a beneficis per pagar els seus inversors, 
mentre que una pública ho reinvertirà en la millora del servei.
Volem una millor gestió d’un bé escàs i molt valuós i, a mitjà i 
llarg termini, abaratir-ne el cost a les famílies, un cop realitzades 
les inversions més urgents per millorar la xarxa on hi ha les pèr-
dues més importants. Ho aconseguirem assegurant les inversions 
de millora anuals acordades més les inversions puntuals que es 
puguin escometre derivades de l’estalvi en la gestió.
L’objectiu és reduir les pèrdues al 25% en 5 anys.

EN 9N SOM TOTS I HO TORNARIEM A FER!
El 6 de febrer comença la vista oral contra el president Mas, la 
vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau per desobediència al 
tribunal constitucional per la consulta del 9 de novembre de 2014. 
En realitat es jutja la voluntat d’un poble de triar lliurament i de-
mocràtica el seu futur. Però, alhora també es jutja als 2’3 milions 
de ciutadans que vàrem exercir el nostre dret a vot, que vàrem 
participar d’una jornada espectacular, plena de civisme i alegria. 
Ens jutgen per ser capaços d’expressar la nostra ferma voluntat 
de voler ser i fer-ho votant, acceptant el resultat i sense el més 
mínim bri de violència.
En aquest sentit, el president Mas i les exconselleres Ortega i Ri-
gau ens tornen a representar del 6 al 10 de febrer, com ja van fer 
el 9N quan van fer els que els vam demanar i més de 2’3 milions 
catalans van participar. A Catalunya entenem que la democràcia 
és cosa de tots, que demana activisme, que la practiquem cada dia 
i que la defensem on calgui. 
Amb el judici es demostra la falsedat de l’anomenada “operación 
diálogo”, un barroer maquillatge d’un govern espanyol incapaç de 
fer cap proposta, que només sap utilitzar les clavegueres de l’estat, 
incapaç d’acceptar el resultat de la voluntat dels que se suposa són, 
també i de moment, els seus ciutadans.
Però el 6 de febrer començarà el temps de descompte per a un 
Estat que sap que estem a la recta final, que augmentarà la pressió, 
però que sap que és incapaç d’aturar aquest poble. El dia 6 tenim 
una cita, demostrarem el suport actiu de la gent al carrer per fer 
evident que aquest és un poble que se sent tant digne que diu Prou.
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Josep Sucarrats 
omple la sala d’actes en la 

presentació de la revista Cuina
Josep Sucarrats va presentar el 26 de gener Cuina, la revis-
ta que dirigeix, davant una sala d’actes plena per escoltar 
les seves explicacions i preguntar-li sobre gastronomia i 
alimentació.

Presentat per la regidora de Cultura, M. Teresa Casano-
vas, el periodista va explicar el procés de creació de cada 
número i com es dissenyen i preparen les portades de la 
publicació. A continuació, Sílvia Baraldés va fer una in-
troducció a les varietats d’oli cultivades a la zona i es va 
iniciar un interessant i animat intercanvi de preguntes i 
comentaris sobre diversos aliments i pràctiques culinàries.

La trobada es va allargar fins passades les 20.30 hores, fet 
que demostra l’interès que va suscitar entre la 
nombrosa audiència.




