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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

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

D.L. B-23138-96

a g e n d a
Maig 2017

13 DISSABTE I 14 DIUMENGE
CURSA DE L’ALBA

30a edició de la cursa de muntanya a Montser-
rat (24 km) i 4a Marató de Montserrat (42 km)
A les 9 hores
Organitza: 4000Peus
Més informació a: www.cursalba.cat

13 DISSABTE 
BALL MENSUAL CASAL DELS AVIS. ES-

PECIAL SETMANA DE LA GENT GRAN

Ball, música en viu i refrigeri amb motiu de 
la setmana de la Gent Gran. Lliurament dels 
premis dels campionats de botxes i dominó.
A les 18 hores
Lloc: Casinet (Pg. Mansuet, s/n)
Organitza: Casal d’Avis Sant Corneli

16 DIMARTS
TALLER SOBRE EL BON ÚS DE LES 

TECNOLOGIES

Activitat adreçada a nens/es a partir dels 6 anys
A les 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
casal.collbato@collbato.cat o presencial-
ment al Casal de Cultura

ESCOLA DE PARES: “ÚS SEGUR DE LES 

TIC EN INFANTS I ADOLESCENTS”

Xerrada adreçada a pares i mares sobre 
com abordar els riscos que presenten els 
nous mitjans de comunicació
A les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament

19 DIVENDRES
PRESENTACIÓ LITERÀRIA: EL COM-

PROMÍS D’UNA GENERACIÓ, AMB 

JOSEP PUIGBÓ

Trobada amb l’autor de l’obra i una de les 
seves protagonistes
A les 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Organitza: Ajuntament
Accés lliure

CURS DE COORDINADOR DE FUT-

BOL SALA

Dies: 19 i 26 de maig (Casal de Cultura). 2 i 
9 de juny (Sala Portals)
A les 18 hores
Organitza: Ajuntament
Col·labora: Centre d’Esports Collbató i 
Federació Catalana de Futbol
Més informació i inscripcions a www.
collbato.cat

20 DISSABTE I 21 DIUMENGE
TEATRE: “Aquí no paga ni deu” de 

Dario Fo.

Dissabte 20 de maig, a les 22 hores. Diu-
menge 21 de maig, a les18 hores

Lloc: El Casinet
Organitza: Assoc. Teatral La Forja
Entrada: 7 euros (Menors de 4 anys, gra-
tuït)

25 DIJOUS
FORMACIÓ EMPRESA: CONEIX QUÈ 

POTS I QUÈ NO POTS DEDUIR EN ELS 

TEUS IMPOSTOS PER A NO TENIR 

SANCIONS D’HISENDA

Sessió adreçada a emprenedors i empresa-
ris sobre fiscalitat dins el programa “Fem, 
xarxa, fem empresa”
De 9.30-13.30 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Sessió gratuïta subvencionada per la Dipu-
tació de Barcelona. Places limitades
Inscripcions a www.moliempresa.cat

TALLER PARTICIPACIÓ RECOLLIDA 

RESIDUS

Segona sessió del procés de participació 
ciutadana per decidir el nou model de reco-
llida de residus.
A les 18 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Ajuntament
Accés lliure

26 DIVENDRES
CANTATA “EL RETORN DE L’AMADEU”

A càrrec dels alumnes de 3r de primària de 
l’Escola La Salut
A les 17 hores
Lloc: Casinet
Organitza: Escola Municipal de Música
Accés lliure

28 DIUMENGE
CONCERT: AULA DE L’ORGUE DEL 

CONSERVATORI DE TERRASSA

Sessió dins la programació de primavera 
dels Amics de l’Orgue
A les 19 hores
Lloc: Església de Sant Corneli
Direcció: Joan Castillo. Autors: Bach, Men-
delssohn i Pachelbel
Activitat gratuïta (Es demanaran aportaci-
ons voluntàries)
Organitza: Assoc. Amics de l’Orgue de Collbató

31 DIMECRES
ESPAI CONCERT. Audició dels alum-

nes de l’Escola de Música

A les 19 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Ajuntament de Collbató-EMMC

EXPOSICIONS
Exposició de pintura de Juan José Ayuso
Del 08 al 26 de maig 

Mostra de l’obra del pintor local Juan José 
Ayuso. L’artista exposarà una sèrie d’origi-
nals de retrats i paisatges en una exposició 
d’accés gratuït al Casal de Cultura



Ajuntament

Àlex samaranch i oriol Castells, nous 
regidors de l’ajuntament de Collbató

Àlex Samaranch, per Es-
querra Republicana de 
Catalunya, i Oriol Cas-
tells, per Socialistes de 

Collbató, van prendre possessió 
dels seus càrrecs per ocupar, res-
pectivament, les vacants deixades a 
l’anterior ple per les renúncies de les 
regidores Dina Pérez i Júlia Pons.

Els dos nous regidors van prometre 
els seus càrrecs per imperatiu legal. 
En el cas de Samaranch, va mani-
festar que es posava a disposició de 
les autoritats catalanes en cas que 
es promulgui la independència, en 
la línia de la fórmula de presa de 
possessió proposada per l’AMI en 
la constitució dels ajuntaments el 
2015.

El ple extraordinari celebrat el 24 d’abril a la Sala Portals va incorporar a la 
corporació municipal de Collbató els regidors Àlex Samaranch i Oriol Castells

Miquel Solà 

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

solanmq@collbato.cat

Àlex Samaranch

Regidor d’Educació, 
Benestar Social, 
Sanitat, Comunicació i 
Transparència.

Jordi Riera

Regidor d’Esports, 
Joventut i Gent 
Gran.

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) 

Oriol Castells 
(Socialistes de 
Collbató)
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sant Jordi: dos dies de celebració
Les festivitats de la Diada de Sant Jordi es van perllongar enguany per dos dies 
a Collbató, divendres 21 i dissabte 22 d’abril, i amb dos escenaris principals, el 
Casal de Cultura, divendres, i El Molí de l’Oli, dissabte. 

Actualitat

El programa de la festivitat in-
cloïa tota una sèrie d’actes que 
es van iniciar amb el tradicio-
nal repartiment de roses a les 

veïnes de Collbató majors de 80 anys. La 
Fira de Sant Jordi es va celebrar a l’exte-
rior del Casal de Cultura, amb activitats 
per a nens i adults. Mentre les entitats 
sense afany de lucre i les AMPAS dels 
centres educatius oferien llibres, roses i 
d’altres articles relacionats amb la festi-
vitat, els nens podien posar a prova les 
seves habilitats deductives amb la Room 
Escape organitzada per la Biblioteca. A 
continuació, la companyia de titelles 
Galiot va oferir un conte basat en la lle-
genda de Sant Jordi i el Drac.

La jornada va finalitzar amb la presen-
tació del llibre “Diari d’un emboscat”, de 
Jaume Ollé, amb la col·laboració de l’As-
sociació Cultural de Montserrat. El lli-
bre és una reproducció del diari de Jau-
me Ollé, que va ser desertor de l’exèrcit 
durant la Guerra Civil i va viure amagat 
a la zona. 

A partir de les 17 hores es van iniciar les 
activitats per a adults, amb la lectura de 
rondalles tradicionals de Pau Bertran, 
feta per uns quants veïns de Collbató, 
entre els quals va participar l’alcalde, 
Miquel Solà. Tots els assistents van riu-
re amb les divertides històries, situades 
a Collbató i pobles de l’entorn montser-
ratí. 

Diumenge, a més de la celebració de 
la Trobada d’Entitats, es van tancar el 
programa d’actes amb un recital lite-
rari i musical especial de Sant Jordi, 
al Molí de l’Oli. El músic i compositor 
Carles Beltran, acompanyat del cant de 
la Tànit Navarro i de la recitació de po-
esia d’El Lluç de la Plana, va interpretar 
poemes i cançons de Blai Bonet, Vicent 
Andrés Estellés, Salvat Papasseit, Walt 
Whitman, Ovidi Montllor, Montserrat 
Roig, entre d’altres. Una cloenda de les 
celebracions que va emocionar els pre-
sents amb un recital d’un altíssim nivell 
artístic.

4 |Collbató informa



Actualitat

trobada d’entitats, 
posant en comú les iniciatives socials de Collbató

Encabida dins del programa d’actes de 

Sant Jordi, la Trobada d’Entitats de 

Collbató, el 22 d’abril al Casinet i a la 

Plaça de l’Era, va ser una ocasió per a 

la posada en comú de totes les activi-

tats culturals, educatives, esportives, 

de benestar social, o veïnals. 

Collbató registra una gran activitat 

associativa, amb 1.900 persones que hi 

participen, sigui com a socis, volunta-

ris o col·laboradors. La Trobada d’En-

titats va mostrar aquesta amplíssima 

conscienciació, va presentar i posar 

en contacte les diferents associacions 

i va crear ponts de diàleg per facilitar 

la seva tasca.

Les associacions van mostrar els seus 

projectes a la ciutadania a la Fira d’En-

titats, a la plaça de l’Era, a la tarda. 

A continuació, es va dur a terme la re-

buda institucional al Casinet. L’alcal-

de, Miquel Solà, i la regidora de Cultu-

ra i Promoció Econòmica, M. Teresa 

Casanovas, van agrair les entitats la 

seva conscienciació i implicació amb 

la societat. Juntament amb el regidor 

d’Esports, Jordi Riera, van lliurar 

als representants de les entitats un 

obsequi recordatori de la trobada. Fi-

nalment, la directora de l’Institut de 

Collbató, Teresa Rius, va explicar la 

possibilitat de col·laborar amb l’ins-

titut perquè els alumnes puguin fer 

pràctiques a les associacions com a 

part del seu aprenentatge vital i per 

implicar-los socialment.
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Actualitat

Comencen les obres de renovació de la xarxa 
d’aigua potable i de millora de l’accessibilitat

L’Ajuntament ha adjudicat les 
obres per a la renovació in-
tegral de la xarxa d’aigua de 
l’Avinguda del Centenari, 

en el tram comprés entre el Passeig de 
la Generalitat i l’A-2, així com al Passeig 
Mansuet i al carrer Parellades, que s’han 
iniciat a principis de maig. L’actuació in-
clou també l’ampliació de la vorera del 
Passeig Mansuet i la instal·lació d’enllu-
menat públic en aquesta vorera, que pas-
sarà a tenir 2,20 metres d’amplada.

Les obres tenen una durada prevista de 
vuit setmanes i comptaran amb personal 
d’assistència als veïns. També s’ha habi-
litat el telèfon de contacte 630 939 666, 
per atendre qualsevol incidència. Així 
mateix, per a qualsevol aclariment o in-
formació addicional, us podeu adreçar a 
Aigües de Collbató.

Les empreses adjudicatàries han estat 
Agrovial, S.A. per la primera actuació 
(Avinguda Centenari), amb un pres-
supost final de contracte de 56.497,61 
euros, i Lampisteria Salvador, S.L per 
la segona (Mansuet/Parellades), per un 
import final de 45.000,72 euros.

servei d’aigua en inversions destinades a 
la millora de la xarxa.

Pla d’inversions a la xarxa 
d’aigua Pels anys 2017 i 2018
Els trams de la xarxa sobre els quals s’ac-
tua presenten un major nombre d’inci-
dències per fuites. Els treballs formen 
part d’un ambiciós pla d’inversions per 
millorar la xarxa d’aigua els anys 2017 
i 2018, que contempla la substitució de 
canonades per altres de major qualitat, 
la posada en servei de pous abandonats 
i noves captacions, la sectorització de la 
xarxa i la telelectura de comptadors.

L’objectiu és baixar substancialment les 
pèrdues d’aigua, que actualment sobre-
passen el 55% de l’aigua subministrada, 
i, al mateix temps aprofitar els recursos 
propis del municipi, augmentant el vo-
lum d’aigua subministrat pels pous del 
15% actual fins al 40% del total.

A més, gràcies a la sectorització de la 
xarxa i a la instal·lació de comptadors 
amb telelectura s’evitarà que els usuaris 
rebin rebuts amb imports massa elevats, 
provocats per fuites internes que, amb 
els equips actuals, no es poden detectar i 
corregir d’una forma immediata.

Aquestes inversions a la xarxa d’aigua es 
financen amb els marges de tarifa de l’ai-
gua dels exercicis 2015 i 2016 i, les rela-
tives a voreres i enllumenat, amb càrrec 
a la partida d’inversions en via pública i 
millora d’enllumenat. Es dóna així com-
pliment al compromís de l’equip de go-
vern de reinvertir els guanys derivats del 
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Actualitat

iniCi del procés participatiu 
per a la millora de la 
recollida de residus

Els veïns que formen part de 
la Comissió de Residus i En-
torna3, l’empresa encarre-
gada del procés participatiu 

per a la millora del servei de recollida 
de residus a Collbató, van presentar als 
veïns el 22 d’abril les tres alternatives 
que proposen a votació. L’opció que 
aconsegueixi més vots serà la que im-
plantarà l’Ajuntament.

Els veïns assistents van conèixer les 
diferències entre les opcions, que van 
de més avançada a més continuista, i 
que volen incrementar el percentat-
ge de matèria reciclada. L’opció A 
proposa la recollida porta a porta de 
tots els residus, per eliminar tots els 
contenidors dels carrers; la proposta 
B és molt similar, però mantenint els 
contenidors de vidre, i la proposta C 
és la més continuista, mantenint els 
tres contenidors al carrer (vidre, en-
vasos i paper/cartró) i fent la recolli-
da de la resta de fraccions en horari 
diürn. En tots tres casos es proposa 
reduir la recollida de la resta de dos 
cops a la setmana a un, donat que 
l’experiència ha demostrat que el vo-
lum d’aquest tipus de fracció es pot 
gestionar en un únic dia a la setmana.

poder comentar i resoldre els dubtes 
que tenien.

Entre els punts forts del sistema de re-
collida actual, els participants van des-
tacar l’horari de recollida del sistema 
Porta a Porta i la freqüència de la reco-
llida de la fracció orgànica i de la fracció 
resta. Els aspectes a millorar, els més 
votats van ser relatius als contenidors: 
la neteja al voltant dels contenidors, les 
bosses abandonades i el desbordament. 
També es van destacar les papereres 
plenes de bosses d’escombraries.

Està obert un període de votacions, fins 
al 28 de maig, en què els veïns podran 
decidir l’opció que consideren més adi-
ent. El 25 de maig es farà una segona 
sessió informativa i, el 9 de juny, una 
darrera sessió de retorn dels resultats.

Els vots es poden emetre mitjançant 
la pàgina web collbato.participem.cat, 
especialment habilitada per a aquest 
procés, en els punts de votació presen-
cial de l’OAC (Ajuntament) i Casal de 
Cultura, en els punts de votació mòbil, 
el dijous 4 de maig, de 10-13 hores al 
carrer Sant Corneli (al costat de la far-
màcia) i el dissabte 6 de maig, de 17 a 
20 hores, a l’entrada del Bon Preu.

Cal tenir en compte que, a més de l’in-
terès per la conservació de l’entorn i 
per la minimització de residus, tam-
bé és necessari reduir els residus que 
no es reciclen des d’un punt de vista 
econòmic, ja que la Generalitat està 
incrementant els canons que aplica 
als municipis any rere any, amb la in-
tenció que cadascú pagui per residu no 
reciclable que genera.

A més de conèixer les tres opcions, els 
veïns van indicar els punts forts i fe-
bles de cadascuna de les opcions i van 
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Actualitat
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lliurament dels premis del 8è Concurs d’iniciatives empresarials

Empresa

L

es empreses martorellenques 
Hasphan Import, Ferreteria 
Bacarisas i Los Jamones de los 
Tres Cerditos (Va de Gla) han 

estat les guanyadores del 8è Concurs 
d’Iniciatives Empresarials, organitzat 
pels ajuntaments del Baix Llobregat 
Nord i la Diputació de Barcelona.

El lliurament va tenir lloc el 25 d’abril al 
Centre de Promoció Econòmica Molí 
Empresa, durant la cloenda del 3r pro-
grama ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’, amb 
l’assistència de l’alcalde de Martorell, Xa-
vier Fonollosa, el regidor de Promoció 
Econòmica, Comerç, Turisme, Règim 
Interior i Noves Tecnologies de Mar-
torell, Lluís Amat, així com els alcaldes 
i regidors d’Abrera, Collbató, Olesa, Sant 

Esteve i Sant Andreu de la Barca. Per 
Collbató van assistir-hi l’alcalde, Miquel 
Solà; la regidora de Promoció Econòmi-
ca, M. Teresa Casanovas; a més de Ma-
nela Delgado i Sílvia Baraldés, de l’àrea 
de Promoció Econòmica.

Per Collbató participaven La Sar-
gantana, en la categoria d’empresa 
innovadora; L’Alzina de Collbató, en 
empresa de serveis i innovadora, i la 
Clínica Dental BRB, en empresa de 
serveis.

El programa, iniciat el 2014, ofereix ac-
cions, 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.

Fem Xarxa, Fem Empresa es duu a ter-
me des dels departaments de Promoció 
Econòmica dels diferents ajuntaments 
que conformen la zona nord del Baix 
Llobregat i és finançat pel Fons Social 
Europeu, la Diputació de Barcelona i 
tots els ajuntaments implicats.

C

oincidint amb el lliurament 
dels premis del 8è Concurs 
d’Iniciatives empresarials, els 
alcaldes de Martorell, Xavier 

Fonollosa, i de Collbató, Miquel Solà, 
van signar un conveni de col·laboració 
per a la promoció econòmica que facili-
ta l’ús dels serveis i les instal·lacions del 
Centre de Promoció Econòmica de Mar-
torell “Moli Fariner” entre els empresaris 
i emprenedors de Collbató.

Gràcies a les accions de suport a les em-
preses i emprenedors que desenvolupa 
el Molí Fariner, els empresaris i em-
prenedors de Collbató poden tenir més 
garanties d’èxit en el procés de crear, 
gestionar i fer créixer la seva empresa, 
apropant-los a entorns de productivitat, 
innovació, sinergies, estratègies, finan-
çament, internacionalització, nous mer-
cats i, sobretot, cooperació i networking 
empresarial.

Si vols tenir més informació, contacta 
la Regidoria de Promoció Econòmica, 
Ocupació i Comerç de l’Ajuntament de 
Collbató.

Els dos ajuntaments han signat un conveni de col·laboració en matèria de 
promoció econòmica, mitjançant el qual els empresaris i emprenedors de 
Collbató es podran beneficiar dels serveis i les instal·lacions del Centre de 
Promoció Econòmica de Martorell “Molí Fariner”.

Collbató i martorell col·laboren en promoció econòmica
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Transparència

bonpreu ja pot obrir com un 
establiment únic

Durant molts mesos els veïns de Collbató hem hagut de patir les molèsties 
derivades del fet d’haver d’entrar i sortir del mateix establiment per fer la 
compra, fent, en conseqüència, dues cues per pagar a caixa.

A

quest fet s’ha derivat de la 
impossibilitat que l’ajun-
tament tenia per atorgar 
llicència d’obertura d’una 

gran superfície comercial de 1.600 m2, 
ja que aquests tipus d’establiments no-
més es poden autoritzar en municipis 
de més de 5.000 habitants i Collbató en 
té prop de 4.500. Per llei, doncs, només 
podien haver-hi comerços amb una 
superfície fins a 800 m2. 

Per legalitzar l’activitat era preceptiu 
separar els locals i també els espais 
comuns, com l’aparcament, ja que, 
d’altra manera, l’acumulació de diver-
sos comerços en un mateix espai físic 
configurava un Centre Comercial, 
que tampoc podem tenir per nombre 
d’habitants. De fet, aquesta situació 

ja es va heretar de l’anterior ajunta-
ment, ja que, en arribar l’actual equip 
de govern, es va trobar amb diversos 
comerços compartint el mateix espai 
comercial de manera irregular.

Quan es va detectar aquesta situació 
i davant la petició d’obertura del nou 
establiment, inicialment tramitat com 
un comerç diferent de l’existent, però 
que en la pràctica es va convertir en una 
ampliació d’aquell, amb l’afegit de su-
mar altres locals comercials, l’equip de 
govern va consultar a la Direcció Gene-
ral de Comerç de la Generalitat de Ca-
talunya i es van imposar les condicions 
necessàries per fer possible la llicència 
sol·licitada: separació de locals i separa-
ció d’aparcaments. Aquesta última actu-
ació estava ja en tràmit d’execució.

Ara fa un mes, la Generalitat de Ca-
talunya, òrgan competent per l’au-
torització de grans superfícies i cen-
tres comercials de més de 800 m2, va 
aprovar una excepció en diferents 
ajuntaments i Collbató n’és un d’ells. 
Aquesta excepció figura a la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos 
del 2017. D’aquesta manera, Bonpreu 
ja pot sol·licitar a la Generalitat la 
llicència d’obertura com establiment 
únic, compartint alhora espais co-
muns amb els altres locals oberts en el 
mateix sector. 

Tot i lamentar el malestar que aquesta 
situació ha produït als veïns, l’ajunta-
ment no podia obviar el compliment 
de la legalitat.
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Joventut

El programa Aula d’Estudi Noc-
turna contempla l’obertura de 
la Sala d’Adults de la Biblio-
teca, l’Espai de Suport i l’Aula 

multimèdia –en funció de les necessitats- 
per un període puntual amb l’objectiu 
d’acollir estudiants (majors de 16 anys).

Aquesta prova pilot obeeix a una sèrie 
d’objectius. Entre ells, el pla d’acció cul-
tural del Casal de Cultura, que va esta-
blir com un dels eixos d’actuació la pro-
moció de l’estudi i l’aprenentatge entre 
els seus usuaris. El públic jove, a partir 
dels 16 anys, a qui s’adreça aquesta pro-

L’Ajuntament inicia l’obertura de la Biblioteca com a aula d’estudi nocturna per a 
majors de 16 anys, del 6 al 12 de juny, de les 20.30 a les 24 hores. Amb aquesta 
prova pilot es podrà copsar la demanda real d’aquest servei a Collbató.

la biblioteca serà aula d’estudi nocturna

posta, és prioritari en el desenvolupa-
ment de futures estratègies de progra-
mació, ja que la corba demogràfica del 
municipi indica que els anys vinents un 
important segment de la població se si-
tuarà en aquesta franja d’edat i cal donar 
resposta a les seves necessitats, també 
en el terreny educatiu i cultural. A més, 
Collbató no disposa de cap espai adaptat 
a l’estudi i el treball grupal per a usua-
ris de nivell alt de secundària, batxille-
rats, o estudis superiors. Tampoc, fins 
al moment, s’ha pogut disposar de les 
instal·lacions adequades pels opositors 
o formació d’especialització d’adults.

Amb l’obertura durant aquesta setma-
na es podrà avaluar la demanda de cara 
a posar en marxa aquest servei de ma-
nera continuada.
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la família, clau en la prevenció del consum de 
drogues en l’adolescència

La sessió del 25 
d’abril al Casal de 
Cultura, integrada 
en el cicle Escola de 

Pares 2017, va tractar el con-
sum de drogues i com preve-
nir i controlar-lo. Mitjançant 
una conversa distesa amb els 
pares i mares, es van oferir 
orientacions sobre com abor-
dar aquest fet amb els fills.

Analitzant campanyes publi-
citàries i hàbits i construcci-
ons culturals, es va generar 
un espai de reflexió entorn 
del fenomen de les drogues.

La propera sessió, “Ús se-
gur de les tecnologies de la 

informació en infants i ado-
lescents”, dedicada a pares i 
mares amb fills de 6 o més 
anys, se celebrarà el 16 de 

maig, de 18 a 19.30 hores.
Per formalitzar la inscripció, 
podeu fer-ho al telèfon 93 
777 01 00, al correu electrò-

nic seguramc@collbato.cat, 
o presencialment, al Casal 
de Cultura i a l’OAC (Oficina 
d’Atenció al Ciutadà).
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Entitats

4000peus, fomentar l’esport i gaudir de la muntanya

El 14 de maig, Collbató és l’escenari de la Cursa de l’Alba, un referent en 
curses de muntanya, que arriba enguany a les 30 edicions i que ha exhaurit 
les inscripcions en menys de 10 hores. Aquesta cursa coincideix en el 
calendari amb la 4a Marató de Montserrat. Ambdues proves les organitza 
4000peus, Associació Excursionista Collbató, que ja compta amb 250 socis.

Seguint el camí marcat per 
grups excursionistes com 
“El Grèvol”, 4000 peus es va 
constituir com a associació 

federada l’any 2006 amb la finalitat 
de fomentar, organitzar i recolzar els 
esports i activitats de muntanya, i fer 
conèixer i gaudir de l’entorn natural 
privilegiat de Collbató.

Per donar resposta a les necessitats 
dels seus socis, 4000peus disposa de 
quatre seccions: 

• La secció de senderisme i mun-
tanya, que programa un calendari 
oficial de sortides de senderisme i 
muntanya, adreçades a tota perso-
na amant de la natura i l’excursio-
nisme. 
• La secció infantil i juvenil, que 
fomenta l’esport de muntanya i 
l’esport en el jovent mitjançant l’or-

ganització d’activitats de muntanya 
adreçades a nois i noies i sempre di-
rigides per tècnics titulars. 
• La secció de caminades i curses, 
que organitza caminades populars 
i curses de muntanya, amb caràcter 
participatiu i competitiu. Des del 
2011 s’encarrega de la Cursa de l’Al-
ba, una prova que se celebra a Coll-
bató des del 1987. També organitza 
la Caminada La Portals i la Camina-
da Popular 4000peus. 
• La secció de senderisme cultu-
ral, que proposa excursions de petit 
format i poca dificultat per fomen-
tar l’excursionisme familiar, amb 
un vessant cultural.

L’associació disposa del blog 
https://4000peus.wordpress.com/ i del 
perfil de facebook 4000peus AE Coll-
bató, on podeu trobar informació sobre 
totes les seves activitats.

4000PEUS, ASSOCIACIÓ EXCUR-

SIONISTA COLLBATÓ

President: David Martí Aguiar
Vicepresidenta: Libry Ahumada 
Bayuelo
Secretària: Pilar Vico Garcia
Tresorera: Montserrat Massoni Terre
Vocals: Jacint Aicart, Pilar Artuñedo, 
Olga Reig, Anna Rigol, Joan Arnau, 
Anna Ripoll i Pere Costa.
Comunicació: David Martí
Esdeveniments culturals: Ester Mendez

Pau Beltran, 25
Dimecres, de 19.30 a 21 hores
Telèfon: 93 777 99 83
Correu-e: 4000peus.collbato@gmail.com
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Conveni marc, pla estratègic i model 
jurídic per impulsar el parc rural

Medi Ambient

Els alcaldes i alcaldesses dels 
municipis del Bruc, Cas-
tellbell i el Vilar, Collbató, 
Esparreguera, Olesa i Va-

carisses, una representació dels nou 
ajuntaments impulsors del Parc Rural 
del Montserrat, es van reunir amb re-
presentants del Servei d’Espais Natu-
rals de la Diputació de Barcelona el 18 
d’abril a l’Ajuntament d’Olesa. L’objec-
tiu de la reunió era acordar impulsar el 
Parc Rural de Montserrat amb l’establi-
ment d’un acord marc i amb la creació 
d’una figura jurídica que aplegui tots els 
agents interessats a adherir-se al Parc.

El diputat adjunt d’Espais Naturals de 
la Diputació de Barcelona va anunci-
ar que vol acabar la legislatura amb els 
aspectes tècnics lligats per endegar una 
segona part més executiva. Per assolir 
aquest objectiu, la Diputació va pren-
dre el compromís de dotar el Parc Rural 
amb recursos tècnics propis per iniciar 
immediatament l’elaboració del Pla Es-
tratègic, on es definiran les línies d’actu-
ació i de gestió. Els participants també 
van acordar crear una figura legal per 
facilitar l’adhesió de tots els agents im-
plicats que ho desitgin.
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon, va 
explicar que la reunió ha evidenciat la 
tutela de la Diputació en el Parc Rural 
de Montserrat i ha destacat el consens 
entre les nou poblacions que, ara per 
ara, integren el Parc Rural, una xifra 
que pot augmentar quan es vegin els 
avanços.

L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, va 
definir el Parc Rural com a “eina per al 
desenvolupament de l’activitat rústica 
i per a la seva preservació”. Segons va 
explicar la tècnica de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Esparreguera, Lídia 
Quevedo, a partir de la reunió ja s’ha 
creat el programa per activar el Parc 
Rural, mitjançant un conveni marc que, 
amb una comissió, definirà els projectes 
a través del Pla Estratègic.

El Parc Rural de Montserrat té com a 
objectiu recuperar l’activitat agrària i do-
nar valor als recursos agrícoles, forestals, 
ramaders, turístics i culturals de la zona. 
El projecte es va intentar posar en mar-
xa, sense èxit, l’any 2004, i fa uns mesos 
els municipis integrants el van reactivar. 
Entre els seus objectius hi ha la creació 
de la marca Montserrat, vinculada a pro-
ductes de qualitat produïts a la zona. Per 
fer-ho possible, però, cal que administra-
cions, propietaris, pagesos i associacions 
de productors vagin tots a una.

El Parc Rural es planteja com una eina 
de gestió en què participin tots els ac-
tors implicats. Entre les funcions que 
pot acomplir hi ha assessorar els pro-
ductors, introduir elements de qualitat, 
assegurar canals de distribució, fomen-
tar el cooperativisme o crear un perfil 
turístic propi.

Per fer possible el Parc Rural de 
Montserrat els ajuntaments impul-
sors preveuen dues vies d’actuació. 
Per una banda, implicar totes les 
associacions de pagesos, cooperati-
ves, productors, ADF... que hi pu-
guin estar involucrats a través de la 
figura d’un Consell de Participació. 
D’altra banda, que la Diputació de 
Barcelona assumeixi aquesta inici-
ativa de recuperació de l’activitat 
rural, que els darrers anys s’ha anat 
reduint, malgrat les potencialitats 
del territori. Per fer realitat el Parc 
Rural també caldrà aconseguir su-
ports econòmics.

El 18 d’abril, es va fer 
al Casal de Cultura 
el taller familiar “Co-
neix l’aigua: Aigua 

virtual i petjada hídrica”, per 
saber l’aigua que consumim. 

Aquesta activitat formava 
part dels actes organitzats pel 

Dia Mundial de l’Aigua, que 
es va celebrar el 22 de març 
per centrar l’atenció en la im-
portància de l’aigua dolça i la 
defensa de la gestió sostenible 
dels recursos d’aigua dolça. 
L’Assemblea General de les 
Nacions Unides va designar 
el 22 de març de 1993 com el 

primer Dia Mundial de l’Ai-
gua.

En l’edició del 2017 el lema 
se centra en “Aigua i Aigües 
Residuals”. Diverses admi-
nistracions catalanes s’han 
coordinat per promoure 
una campanya d’activitats 

de sensibilització, comuni-
cació i educació ambiental 
conjunta i coordinada ar-
reu del país. Dins d’aquesta 
campanya s’inclou el taller, 
organitzat per l’Ajunta-
ment de Collbató amb el 
suport de la Diputació de 
Barcelona.

taller familiar per conèixer l’aigua que consumim
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Breus

CelebraCió jove de l’atletisme
El 22 d’abril, a les 10 del matí i sota 
un sol gairebé estiuenc es va celebrar 
el 7è Campionat Escolar d’Atletisme 
a les instal·lacions del Club Atletisme 
de Collbató (Camp de Futbol Muni-
cipal). La jornada va constar d’una 

prova de velocitat, una de mig fons, 
una de salt i una de llançament. Els 
joves atletes, de les diferents cate-
gories participants, es van posar a 
prova i van gaudir dels beneficis de 
la pràctica esportiva.

la lluita de Collbató 
Per aConseguir aigua

La historiadora Assumpta Muset va 
oferir el 18 de març una conferèn-
cia per explicar la contínua lluita de 
les gents de Collbató per aconseguir 
emmagatzemar l’aigua necessària per 
assegurar la seva supervivència. Així, 
va traçar l’evolució històrica dels sis-
temes per conservar l’aigua de pluja 
i la que es troba en el subsòl, amb 
procediments com fonts, regs, bas-
ses, cisternes i pous. La conferència, 
que va reunir un bon grup d’interes-
sats en l’evolució de la vila, formava 
part de les activitats de l’associació 
fotogràfica ObjectivaMent, dedicat a 
fomentar la fotografia entre els habi-
tants de Collbató.

un vesPre romàntiC i Ple 
d’aventures amb la núria lloP

A la zona esportiva del passeig de 
Ronda, tocant el passeig de la Cer-
danya, ja està plenament operativa la 
tirolina que dóna resposta a una de 
les peticions que els nens i les nenes 
de Collbató van fer en el procés de 
participació ciutadana del POUM. 
Els joves poden gaudir de la sensa-
ció de velocitat quan es desplacen pel 
cable amb la politja mentre contem-
plen l’entorn privilegiat del parc.

L’escriptora Núria Llop va ser la convi-
dada el 7 d’abril al Club de Lectura de 
la Biblioteca. Allà va presentar la seva 
novel·la “Una farsa imprudente”, que in-
corpora elements de la literatura romàn-
tica i d’aventures i que està ambientada 
en el Segle d’Or espanyol i en el món del 
teatre. La Núria Llop coneix molt bé el 
món de la interpretació perquè és actriu 
de doblatge. Durant la seva intervenció 
va estar acompanyada de la regidora de 
Cultura, M. Teresa Casanovas, i de la 
directora de la Biblioteca, Sílvia Closas.

nova tirolina al Passeig de ronda

millora del Pati a 
l’abellerol

Les famílies dels nens i nenes de la 
Llar d’Infants Municipal l’Abellerol 
van celebrar una jornada familiar per 
millorar el pati de la llar. Es van crear 
quatre tallers amb les famílies per a la 
creació d’estris amb troncs d’arbres, 
cuineta feta amb palès, tipis i parets 
musicals. Va haver-hi una implicació 
molt alta. Al final de la jornada es va 
fer un dinar de germanor.
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Collbató tÉ un govern imPliCat en la PartiCiPaCió 
Ciutadana
Els darrers mesos s’ha dut a terme la participació ciutadana precep-
tiva per a l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Cal agrair, i des d’aquí ho volem fer, als dinamitzadors la feina rea-
litzada i, sobretot, a tots els ciutadans que hi van participar per les 
seves propostes i la seva dedicació. Saben que no és fàcil emprar el 
temps destinat a estar amb les nostres famílies o el temps de lleure, 
per a col·laborar en un procés participatiu.
Les aportacions realitzades són múltiples i diverses, tal com ho som 
els collbatonins. Algunes d’aquestes propostes són més genèriques 
i altres més puntuals, algunes d’elles es podran incorporar, sense 
massa problemes, al document final; altres s’hauran d’adaptar a les 
limitacions legals en les quals el POUM es regeix i d’elles seran més 
difícils d’encaixar, però ho intentarem.
Volem deixar clar que totes aquestes aportacions es tractaran amb 
la mateixa seriositat i respecte que ha regit el CAUM des d’un prin-
cipi. Per això, a la Comissió Assessora d’Urbanisme Municipal se-
guim treballant, com d’ençà que es va posar en funcionament ja fa 
uns anys, per aconseguir arribar a acords, que sempre s’han produït.
També tenim en procés de votació el model de recollida d’escom-
braries que volem per als anys vinents pel nostre poble. Es pot triar 
entre tres propostes diferents, unes més conservadores i altres amb 
més i millor sensibilitat mediambiental. Podeu votar fins al dia 28 
de maig al web de l’ajuntament (participació) o presencialment al 
casal a l’OAC i a les escoles Mansuet i La Salut. Us animem a par-
ticipar-hi!

el ParC rural avanÇa amb Pas Ferm
L’agricultura està reflotant a Collbató gràcies a l’acció i l’esforç d’homes i 
dones que superant grans dificultats, fan que la nostra terra vagi recupe-
rant l’esplendor que anys d’especulació urbanística i desinterès instituci-
onal havien malmès. Així, veiem ja grans extensions de camps d’olivera 
produint oli de la millor qualitat, un oli que no fa pas tants anys havia 
obtingut el reconeixement internacional. I amb ells, altres cultius propis 
de la nostra terra de secà. I veiem també iniciatives que promouen pro-
ductes amb el denominador comú de Montserrat.
Fa ja 12 anys, per tal de fer valdre el camp i ajudar els pagesos en tot allò 
que les Administracions podem fer, es va crear el Parc Rural del Mont-
serrat i durant dos o tres anys va avançar a bon ritme. Els ajuntaments 
de Collbató, Olesa, el Bruc i Esparreguera en van ser els promotors i 
vam comptar amb el suport del DARP, la Diputació, el Patronat de la 
Muntanya, la Unió de Pagesos i la Fundació Territori i Paisatge. Els anys 
de crisi i el poc interès de governs successius va deixar el projecte aparcat 
però ara, aquests i altres ajuntaments hem decidit fer front comú per 
reactivar-lo. Ja tenim compromès el suport de la Diputació per crear 
l’òrgan de gestió i elaborar el Pla Estratègic i a Collbató s’ha constituït 
ja la Comissió del Parc Rural. És part del nostre programa de govern fer 
realitat aquell vell somni i que l’esforç dels productors del camp tingui el 
suport que mereixen per tal de fer possible que ells tirin endavant, que la 
natura s’ompli de vida i que Denominació del Parc Rural del Montserrat 
sigui aviat una realitat.

esCola mansuet
A Collbató tenim moltes coses bones i una de les que n’hem 
d’estar orgullosos és dels centres educatius que disposem. Els 
nostres fills poden fer tot l’ensenyament obligatori al poble. 
Des de la llar d’infants, que gaudeix d’un gran reconeixement 
per part de les famílies usuàries, fins a les dues escoles de pri-
mària i l’institut.
En el cas de les escoles de primària volem fer una menció es-
pecial a l’escola Mansuet, que darrerament ha passat per una 
etapa si més no, convulsa. Fa més de 2 anys que està immersa 
en litigis entre alguns pares, la direcció del centre i l’ante-
rior AMPA. Aquest és un tema que va estar present durant la 
campanya de les passades eleccions municipals, i que alguns 
dels grups que s’hi presentaven i en concret ERC van utilitzar 
per anar contra l’ajuntament del moment. Lleig, molt lleig. Fa 
pocs dies hem sabut que, per fi, la justícia ha parlat, i ha do-
nat la raó de manera contundent tant a la direcció de l’escola, 
com a l’anterior presidenta de L’AMPA. Ens congratulem que 
aquest desagradable afer s’hagi resolt i que s’hagi restituït el 
bon nom del centre. Nosaltres ja ho sabíem però, ara podem 
tornar a dir amb la veu ben alta que també tenim dues escoles 
de primària, La Salut i El Mansuet, que són l’enveja de la co-
marca. També volem agrair la tasca del departament d’ense-
nyament de la Generalitat que ha estat sempre a disposició de 
l’Escola i de l’Ajuntament durant tot aquest procés.
Esperem que ara que tenim nou regidor d’Educació, l’Ajun-
tament posi en valor la qualitat de TOTS els nostres centres 
escolars.

a Collbató triem!
Aquest és l’eslògan que acompanya la campanya del procés de 
participació sobre el futur dels residus que tenim en marxa a 
Collbató.
Des del 2010 Collbató té implantat un sistema de recollida de 
residus porta a porta, per les fraccions d’orgànica i resta. Des 
d’aleshores ens trobem que aquest sistema s’ha anat implantant 
a molts més municipis pels resultats positius que aporta. De fet 
Collbató està en la 8a posició en el rànquing dels municipis ca-
talans amb un 83% de recollida selectiva.
Ara ens trobem en un moment en què s’ha de licitar un nou 
contracte i és una oportunitat per avançar en aquest sistema, tal 
com recomanen des de les institucions superiors (les directives 
europees aposten per una reducció en la generació de residus 
i per separar-los millor, i la Generalitat augmentarà el cànon 
d’entrada a l’abocador als municipis...).
Per aquest motiu en el Consell de Medi Ambient va néixer una 
comissió de veïns per treballar sobre la gestió dels residus. Fruit 
d’aquest treball, i amb l’assessorament de la tècnica municipal, i 
de l’empresa que fa l’acompanyament en aquest procés, s’han de-
finit diferents escenaris per avançar en el sistema porta a porta.
Tres escenaris que se sotmeten en un procés de participació 
ciutadana a votació als veïns de Collbató. L’opció escollida serà 
la que s’incorporarà en la licitació del servei. Hi ha programa-
des sessions informatives, punts d’informació, punts de votació 
presencial, possibilitat de votar per internet... tot amb l’objectiu 
d’aportar el màxim d’informació i facilitats perquè la gent par-
ticipi i decideixi.
Us animem a triar!

Grups Polítics
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l’ermita de la salut obre les seves 
portes a l’aplec

L’Aplec de la Salut va reunir el 17 d’abril 
a un bon nombre de collbatonins i collba-
tonines que no es volien perdre l’arribada 
de la Verge a l’Ermita de la Salut. L’ermita 
ha obert les seves portes per rebre la pro-
cessó i la missa que s’ha celebrat poste-
riorment a l’exterior, aprofitant que el dia 
gris s’ha tornat solejat.

La missa l’han oficiat l’antic mossèn, Jo-
aquim Lluís, i l’actual, Bernat Martorell. 
Després de saludar a la verge, que ja era 
de nou al seu altar, tota la gent ha baixat a 
l’Àrea d’Esplai la Salut, on la Cobla Ciutat 
de Terrassa ha interpretat sardanes per 
poder fer la ballada. Finalment, i, amb la 
col·laboració de l’AMPA Mansuet, s’ha fet 
el sorteig de les quatre mones de Pasqua. 
La jornada ha finalitzat amb una nova ba-
llada de sardanes.


