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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
Novembre 2017

17 DIVENDRES
II FESTIVAL DE MÚSIQUES 

AMADEU VIVES

17 hores, cantata “El retorn de l’Amadeu”, 
pels alumnes de 4t de primària de l’Escola 
la Salut. Casinet
19 hores, Inauguració oficial. Conferència 
a càrrec de la historiadora Assumpta Mu-
set. Casal de Cultura
Entrega premis Certamen literari relats 
curts Amadeu Vives. Casal de Cultura
22 hores, “Exili, cançons a escena”. Cor 
País Meu. Casinet

18 DISSABTE
II FESTIVAL DE MÚSIQUES 

AMADEU VIVES

22 hores, Maria del Mar Bonet “50 anys 
als escenaris”.
Horari: A les 22 hores
Lloc: Casinet

19 DIUMENGE
II FESTIVAL DE MÚSIQUES 

AMADEU VIVES

Concert-homenatge a Amadeu Vives. So-
prano Anna Niebla i al piano, Juan Jurado
Organitza: Ajuntament de Collbató
Horari: A les 18 hores
Lloc: Església de Sant Corneli

23 DIJOUS
TALLER: REDISSENYAR UN WEB 

ADAPTAT A MÒBILS

Formació adreçada a empresaris i em-
prenedors dins el projecte Fem Xarxa, 
Fem Empresa
Horari: De 9.30 a 13.30 hores
Lloc: Casal de Cultura

CLUB DE LECTURA: XAVIER BOSCH

Trobada amb l’autor per comentar la seva 
obra “Nosaltres dos”
Horari: A les 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Preu: Accés lliure

24 DIVENDRES
CELEBRACIÓ DEL 25N CONTRA LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

17 hores, taller familiar “Sabates vermel-
les”. Biblioteca
18 hores, acte institucional (encesa 
d’espelmes i lectura de manifest). Casal de 
Cultura
Preu: Accés lliure

25 DISSABTE
VII CAP DE SETMANA SOLIDARI

16 hores, “Porta la teva factura de la 
llum i t’explicarem com estalviar fins 
a 300 euros/l’any”, realitzat per Manel 
Rivero
19 hores, l’Associació del Personal de “La 

Caixa”, de la mà de la seva secció de Teatre La 
Teatral, presenta “L’Antiquari”, Premi Bam-
bolina de Torredembarra 2012
Donatiu voluntari per finançar els projectes 
de l’ONG Collbató per a la Solidaritat
Horari: A les 16 hores
Lloc: Casinet

26 DIUMENGE
VII CAP DE SETMANA SOLIDARI

Xerrada dels voluntaris de l’ONG “Collbató 
per a la Solidaritat”
Horari: A les 11.30 hores
Lloc: Casinet
Preu: Accés lliure

27 DILLUNS
ESPAIS ESCRITS: XERRADA VÍCTOR 

CATALÀ

A càrrec d’Anna Maluquer, especialista en 
Víctor Català
Organitza: Ajuntament
Horari: A les 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Preu: Accés lliure

28 DIMARTS
TEATRE-FÒRUM SOBRE VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE

“És de conya”, de Companyia NUS Teatre
Organitza: Associació de Dones de Collbató
Horari: A les 18.30 hores
Lloc: Casinet
Preu: Accés lliure

30 DIJOUS
TALLER: “NO EM SURTEN ELS 

NÚMEROS”

Formació adreçada a empresaris i emprene-
dors dins el projecte “Fem Xarxa, fem em-
presa”
Organitza: Ajuntament
Cal fer inscripció prèvia a clbt.p.economica@
collbato.cat
Horari: De 9.30 a 13.30 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)

EXPOSICIÓ

DEL 24 DE NOVEMBRE DE 2017 AL 8 DE 
DESEMBRE DE 2017

CATERINA ALBERT/VÍCTOR CATALÀ

Recorregut per la vida i obra de l’artista, des 
de les influències familiars i els primers pas-
sos com a escriptora, fins als darrers hom-
enatges que se li van retre en vida.
Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 14 hores 
i de dilluns a divendres de 16 a 20.30 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)



Ajuntament

L’Ajuntament va obrir el 12 d’octubre

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.

samaranchja@collbato.cat

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)

Els càrrecs electes de 
l’Ajuntament de Collbató 
van atendre, el 12 d’octu-

bre al matí, les persones que s’hi 
van apropar a l’OAC per formu-
lar dubtes o preguntes. Així ma-
teix, van dur a terme reunions de 
coordinació interna.

L’obertura de l’Ajuntament el 12 
d’octubre respon a la voluntat 
de transmetre que la celebració 
del Dia de la Hispanitat no re-
presenta el sentir de l’equip de 
govern del municipi. Els treba-
lladors municipals van decidir 
amb total llibertat si volien o no 
treballar.

Collbató es va sumar així als més 
de 100 ajuntaments de Catalunya 
que han estat oberts el dia d’avui.
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A banda dels canvis realitzats per 
adaptar-les a la normativa vi-
gent, es van aprovar modificaci-

ons més avantatjoses a l’impost de béns 
immobles, per afavorir famílies nom-
broses i monoparentals; a l’impost de 
vehicles de tracció mecànica, pel foment 
de vehicles no contaminants; a la taxa de 
construccions, instal·lacions i obres, per 
fomentar la millora energètica; a la taxa 
de transport i recollida de residus a ne-
gocis, i a la taxa per l’aprofitament par-
ticular d’instal·lacions de serveis públics.

A l’impost de béns immobles, es va 
aprovar un ventall d’excepcions fiscals 
a la quota de l’impost per famílies nom-
broses i monoparentals en funció del 
valor cadastral de l’immoble, sempre 
que sigui l’habitatge habitual. Així, es 
reduirà un 40% la quota als habitatges 
amb un valor cadastral menor o igual 
a 120.000 euros; es reduirà un 20% als 
habitatges compresos entre 120.001 i 
150.000 euros; un 10%, als compresos 
entre 150.001 i 200.000 euros, i un 5% 
pels habitatges amb un valor cadastral 
de més de 200.001 euros. En el cas de les 
famílies monoparentals s’equipararan a 
aquests beneficis fiscals a través d’ajuts.

Respecte a l’impost de vehicles de tracció 
mecànica, es va incorporar una nova bo-
nificació del 75% del seu import als vehi-
cles 100% elèctrics, amb l’objectiu de fo-
mentar l’ús de vehicles no contaminants.

En aquest mateix sentit s’ha d’entendre 
la incorporació, dins l’apartat relatiu a 
bonificacions potestatives de caràcter 
social, de la bonificació a l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres, per 
incentivar la millora en l’eficiència ener-
gètica dels habitatges, locals comercials 
o industrials en aïllaments estructurals, 
parets, façanes, teulades, forjats sanitaris, 
portes, finestres, etc., com a construcci-

ons amb disseny ecoeficient i arquitec-
tura bioclimàtica. La mesura bonificarà 
també la incorporació en l’habitatge o lo-
cal de qualsevol tipus d’energia renovable 
(biomassa, aerotèrmia, solar, geotèrmia, 
etc.) mentre que fins ara només estava 
bonificada l’energia d’origen solar.

En la presentació d’aquesta bonificació es 
va argumentar que és una mesura clara-
ment social, ja que millora l’economia de 
les famílies; d’interès mediambiental, per 
la reducció d’emissions de CO₂ i conta-
minants per tendir al consum zero en 
els habitatges, i d’interès general, ja que 
millorarà la qualitat dels habitatges de 
Collbató i facilitarà que habitatges actu-
alment no habitats puguin tenir sortida 
en el mercat immobiliari.

Entre les modificacions proposades ahir, 
també hi era la reducció de la taxa de 
transport i recollida de residus dels esta-
bliments comercials, un cop realitzat un 
estudi sobre la tipologia d’establiments a 
Collbató. Així, s’adequaran dues tarifes; 
la d’altres comerços passa de 244,50 a 200 
euros, i la d’oficines, de 183 a 150 euros.

Finalment, es va proposar la modifica-
ció de la taxa d’aprofitament particular 
de béns i instal·lacions de domini públic, 
creant un nou concepte tributari per 

donar resposta a peticions formulades 
per la utilització d’espais turístics com el 
Molí de l’Oli.

La regidora socialista Ana Úbeda va de-
manar conèixer el projecte conjunt de 
l’Ajuntament i va afirmar que “les modi-
ficacions són poc ambicioses i responen 
al continuisme”. La regidora socialista va 
agrair que s’incorporessin les propostes 
de modificació que el seu grup havia 
transmès. Per la seva banda, el regidor 
Jordi Serra va destacar que volia tenir 
constància de com podrien afectar els 
pressupostos tot i que, com va dir, “són 
petites adaptacions que no haurien de ser 
un problema”.

A l’hora de les votacions, les bonificaci-
ons van ser aprovades amb el vot favora-
ble dels regidors d’ERC, GIC i PDeCAT, 
l’abstenció dels regidors del grup Socia-
listes de Collbató i el vot en contra del 
regidor Jordi Serra.

En el ple també es van aprovar les actes 
de la sessió ordinària del ple celebrat el 
9 d’octubre i de la sessió extraordinària 
i urgent celebrada el 25 d’octubre. Des-
prés de petites esmenes, les actes van ser 
aprovades amb el vot a favor de tots els 
regidors, excepte Jordi Serra, que va vo-
tar en contra.

Ple Extraordinari

El Ple aprova més bonificacions socials 
i mediambientals a les ordenances pel 2018

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament celebrat el 30 d’octubre a Collbató va 
aprovar més bonificacions socials i mediambientals a les ordenances i taxes 
per a l’any 2018 i següents. 
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Ple Extraordinari

A la sessió, extraordinària i 
urgent, van excusar la seva 
presència dos dels regidors 

del grup Socialistes de Collbató, Ana 
Úbeda i Salvador Valls. Tots els re-
gidors presents van aprovar sense 
esmenes el redactat de la moció. A la 
sessió, abans es va haver de votar, per 
procediment, l’acceptació de la urgèn-
cia del ple, que també va aconseguir la 
unanimitat.

L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, 
va explicar les motivacions d’aques-
ta moció per la “deriva autoritària de 
l’Estat i les seves conseqüències en les 
institucions catalanes, amb actuacions 
com l’empresonament dels presidents 
d’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi 

Cuixart, i el procediment per activar 
l’article 155”. L’alcalde va concloure la 
seva intervenció afirmant que “com a 
representants locals, no podem viure al 
marge d’aquests fets”.

A continuació va prendre la paraula el 
regidor Jordi Serra, que va definir l’ac-
tuació de l’Estat espanyol de cop d’estat. 
En el seu parlament va insistir en el fet 
que “els ajuntaments ens hem de mani-
festar en contra i no obeir cap ordre”. 
Va titllar d’inadmissible l’existència de 
presos polítics i va comminar l’Estat a 
què reaccioni i actuï en conseqüència 
tenint en compte que el conflicte és 
polític.

La darrera intervenció va ser del regi-
dor Josep Estradé, que va explicar que a 

Espanya tornen a haver presos polítics 
i que el país està “en descomposició ter-
minal”. En aquest sentit, va interpretar 
l’amenaça d’aplicació del 155 també a 
Euskadi, Navarra i Castella-La Manxa. 
Segons el regidor, “s’han carregat la de-
mocràcia, nosaltres hem desconnectat 
i aquest divendres ho formalitzarem; 
per molt que ens violentin, som molts 
i, junts, som invencibles”.

La resta de grups que no van intervenir 
van mostrar el seu suport al text de la 
moció íntegrament.

Un cop finalitzats els torns de paraula 
es va realitzar la votació i, aprovada la 
moció per unanimitat, el nombrós pú-
blic assistent va tancar la sessió amb un 
fort aplaudiment.

Collbató aprova per unanimitat la moció per aixecar 
la suspensió de la independència de Catalunya

El ple de l’Ajuntament de Collbató del 25 d’octubre va aprovar per unanimitat 
la moció, proposada per l’Associació de Municipis per la Independència 
i L’Associació Catalana de Municipis, per aixecar la suspensió de la 
independència de Catalunya. 
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Un gran nombre de collbatonins han 
participat en una sèrie de concen-
tracions davant de l’Ajuntament per 

manifestar-se contra l’atac a les institucions i 
al govern catalans per part de l’Estat espanyol.

A més de les concentracions, veïns de Collbató 
han participat en encartellades pels carrers de 
la vila en protesta per la repressió que pateixen 
els membres del Govern català i d’institucions 
empresonats pel Govern espanyol.

Les encartellades i les mobilitzacions formen 
part de les accions que s’han estat duent a ter-
me a tot Catalunya, proposades per entitats 
com Crida per la Democràcia, Assemblea Na-
cional Catalana i Òmnium Cultural.

Concentracions

Actes de protesta contra l’atac a les 
institucions i al Govern català
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Maria del Mar Bonet, cap de cartell del 
II Festival de Músiques Amadeu Vives

El festival també comptarà amb El Cor País Meu i el concert-homenatge a 
càrrec de la soprano Anna Niebla i el pianista Juan Jurado

Actualitat

E l II Festival de Músiques Ama-
deu Vives, que tindrà lloc a Coll-
bató, del 17 al 19 de novembre, 

presentarà, com a cap de cartell, Maria 
del Mar Bonet, que oferirà un concert 
de celebració dels seus 50 anys sobre 
els escenaris el dissabte 18, a les 22 ho-
res, al Casinet de Collbató. El programa 
d’aquesta segona edició del festival es 
completa amb propostes artístiques el 
divendres 17 i el diumenge 19 de no-
vembre, totes elles amb entrada gratuï-
ta, excepte el concert de Maria del Mar 
Bonet, on es demanarà una aportació d’1 
euro per a La Marató de TV3.

El divendres, a les 17 hores, els alum-
nes de 4t de Primària de l’Escola La 
Salut oferiran la cantata “El retorn de 
l’Amadeu”, dedicada a l’insigne músic 
collbatoní a qui es ret homenatge amb 
aquest festival.

Dues hores després, a les 19 hores, al 
Casal de Cultura tindrà lloc la inaugu-
ració oficial del festival, amb la confe-
rència “Amadeu Vives (1871-1932): 
l’home, el músic, el polític, el pensador, 
l’emprenedor... “, de la mà de la histo-
riadora Assumpta Muset. A la inaugu-
ració també es lliuraran els premis del 
certamen de relats curts Amadeu Vives.

A les 22 hores, el Cor País Meu oferirà 
l’espectacle “Exili, cançons en escena”, 
amb paraules i cants que evoquen els 
sentiments d’aquells que van marxar 
i la lluita d’aquells que van resistir. El 
Cor País Meu va néixer a finals del 
2009 com a formació polifònica here-
va de la trajectòria iniciada l’any 1999 
com a Cor de l’Aula de Música Tradi-
cional i Popular (AMTP), del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, sempre sota la direcció d’en 
Ramon Manent. La formació basa el 
seu treball en el repertori tradicional i 
popular català i de la mediterrània oc-
cidental, tractat amb els procediments 
més habituals i espontanis del “cant a 
veus” i presentant-se sempre al públic 
sense director aparent.

Dissabte, la cantant i compositora Ma-
ria del Mar Bonet presentarà el seu 
espectacle de celebració de 50 anys als 
escenaris en format de duet amb el mú-
sic Borja Penalba, a la guitarra i segones 
veus. L’actuació tindrà lloc al Casinet, a 
les 22 hores. Amb l’entrada, gratuïta, es 
demanarà una aportació d’1 euro des-
tinada a la Marató de TV3, que aquest 
any es dedica a les malalties infeccioses.
Diumenge a les 18 hores se celebrarà el 
concert-homenatge a Amadeu Vives a 
l’església de Sant Corneli, amb la sopra-
no Anna Niebla i el pianista Juan Jura-
do. L’actuació constarà de dues parts. La 
primera, amb obres d’Eduard Toldrà, 
Enrique Granados i Frederic Mompou, 
i la segona, dedicada íntegrament a cre-
acions d’Amadeu Vives.

Fill de Collbató i figura molt rellevant 
en el món cultural entre el final del segle 
XIX i els inicis del segle XX, Amadeu 
Vives va ser un compositor i escriptor, 
conegut per la seva obra lírica, amb 
creacions com “Doña Francisquita” i 
“Bohemios”. Amb Lluís Millet va fun-
dar, l’any 1891, l’Orfeó Català. El Festi-
val de Músiques Amadeu Vives és una 
proposta artística per retre homenatge 
al creador collbatoní amb músiques 
d’artistes consolidats, joves promeses i 
gèneres diversos, sempre amb la proxi-
mitat amb el públic i amb l’esperit de la 
música i obra de l’Amadeu Vives.

Fotografía: Juan Miguel Moralez
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E l 28 d’octubre, primer dia de la 
Castanyada a Collbató, hi havia 
programats dos actes que te-

nien com a comú denominador jugar 
amb la por. A la tarda, l’Espai Jove es 
va convertir en un taller de maquillat-
ge de Halloween i, un cop va caure la 
nit, el bosc al costat de l’Escola la Salut 
es va transmutar en Bosc del Terror.

Un gran nombre de collbatonins, grans 
i petits, s’hi van apropar per gaudir de 
les emocions i de la por d’una acció or-
ganitzada pel grup de joves de Collbató. 
Pallassos i nenes amb intencions no mas-
sa clares, aparicions espectrals, crits i sor-
preses que apareixien des de la foscor van 
provocar nombrosos ensurts entre els as-
sistents, que s’ho van passar d’allò més bé. 

El segon dia va oferir una Castanyada 
plena d’activitats a Collbató. Els més 
petits, i també alguns pares, van poder 
demostrar la seva capacitat de resistèn-
cia a la por travessant el Túnel de Ter-
ror de la Biblioteca. A la foscor, van 
haver de trobar un llibre perdut, sem-
pre recordant que “si no tocaven res, 
res no els tocaria”. D’entre les ombres, 
personatges amb intencions no massa 
clares donaven instruccions, i ensurts, 
fins a la sortida, on apareixia el legen-
dari Leatherface i la seva inseparable 
motoserra, preparats per aconseguir 
carn ben fresca per al seu àpat.

Si després dels ensurts, volies recu-
perar l’alè, a l’ossari de l’església de 
Sant Corneli l’Associació de Veïns del 
Casc Antic i Pujolet t’oferia castanyes 
i moscatell a la seva castanyada soli-
dària. Tots els diners dels donatius els 
dedicaran a comprar bolquers per lliu-
rar-los al Banc d’Aliments de Collbató.

I, finalment, per treure’t la por del cos 
i gaudir d’una experiència més agrada-
ble, l’Associació de Joves de Collbató 
t’oferia la festa Halloween, amb dues 
modalitats; de tarda, per a majors de 12 
anys, i de nit, per a majors de 16 anys. 
A la pista de ball del Casinet, tothom 
es va oblidar dels ensurts i es va dei-
xar endur pels ritmes trencats Denbow 
que identifiquen el Reggaeton.

Castanyada

Castanyada 2017: Ensurts i ball
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A lbert Mora, a la flauta, i Izumi 
Kando, a l’orgue, amb interlu-
dis poètics de Jaume Creus, van 

protagonitzar el 22 d’octubre un concert 
eclèctic, des de mestres clàssics com Vi-
valdi i Bach, i contemporanis, com Alain 
i Messiaen, a l’església de Sant Corneli.

La interrelació entre flauta travesse-
ra i orgue oferia moments de bellesa 
gairebé matemàtica i escenes d’un to 
més fosc, en funció de les obres, que 
van oferir una gran varietat cromàti-
ca. A més, la vetllada va revestir una 
especial emoció, ja que va ser dedicada 
a Jordi Sànchez i a Jordi Cuixart, presi-
dents d’Assemblea Nacional Catalana i 
d’Òmnium Cultural.

Q uè millor que la proximitat de 
Tots Sants per tornar a la vida 
Don Juan Tenorio, de Zorri-

lla? El Casinet va recuperar el 29 d’oc-
tubre l’esperit d’un drama que uneix el 
mite del Don Juan amb les grans pre-
guntes sobre la vida, la mort i la trans-
cendència.

Eclèctic concert de flauta i orgue

La resurrecció de Don Juan
Teatre La Forja va fer una lectura 
dramatitzada no exempta de recur-
sos teatrals per fer més amable la seva 
visió. La representació va oferir dues 
hores intenses, en les quals les rimes 
de Zorrilla van omplir la sala de cre-
ativitat, ironia i dramatisme. El pú-
blic, que va seguir amb molt d’interès 

l’obra, va recompensar l’elenc amb un 
fort aplaudiment en finalitzar la re-
presentació.

Don Juan Tenorio es representa tradi-
cionalment en aquestes dates, ja que és 
un drama que incorpora passatges de 
caràcter fantàstic.

Cultura
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La 4a edició del projecte ‘Fem 
Xarxa Fem Empresa’ va ser pre-
sentat el 19 d’octubre al Casal de 

Cultura de Collbató, amb l’assistència 
dels alcaldes, regidors i tècnics de Pro-
moció Econòmica dels ajuntaments que 
hi participen: Abrera, Castellví de Ro-
sanes, Collbató, Esparreguera, Marto-
rell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu 
de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.

L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, va 
donar la benvinguda i va presentar el 
projecte, que va inscriure en la volun-
tat de “donar ple suport a les empreses 
i emprenedors del municipi, ja que són 
la força de l’economia del territori, ge-
neren riquesa, creen llocs de treball i 
fan créixer l’economia local”. Solà va 
voler destacar la forta implicació dels 
ajuntaments que hi participen, “per 
impulsar projectes que reforcin el tei-
xit empresarial de la comarca”.

A continuació, la regidora de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Collbató, 
M. Teresa Casanovas, va exposar l’ori-
gen i evolució d’aquest projecte, que ha 
passat de comptar amb 212 participants 
en l’edició 2014/15 a 376 participants en 
l’edició actual, fet que demostra l’interès 
que genera i la seva evolució a l’alça.

La regidora també va proposar àrees 
de millora, com convertir el programa 
en bianual, per millorar el seguiment 
de l’evolució dels projectes, fins que 
siguin una realitat, i incidir més en 
com aconseguir finançament. En de-
finitiva, segons va afirmar M. Teresa 
Casanovas, “buscar canals perquè els 
emprenedors siguin empreses”.

La tècnica de Promoció Econòmica, 
Manela Delgado, va explicar les acti-
vitats que ofereix el programa en l’edi-
ció actual, entre les quals destaquen els 
Fly Days amb Pep Torres, les accions 

de networking i la represa del Con-
curs d’Iniciatives Empresarials, que va 
aconseguir una gran participació en 
totes les categories.

‘Fem Xarxa Fem Empresa’, iniciat el 
2014, ofereix un ampli ventall de cur-
sos i tallers gratuïts destinats a empre-
ses i emprenedors de la zona nord del 
Baix Llobregat, pensats per potenciar 
l’esperit emprenedor a la comarca, 

dinamitzar el teixit empresarial i po-
tenciar i reforçar les capacitats dels 
empresaris, amb sessions de coaching 
i altres tècniques innovadores. El pro-
grama es desenvolupa des dels depar-
taments de Promoció Econòmica dels 
ajuntaments que conformen la zona 
nord del Baix Llobregat i és finançat 
pel Fons Social Europeu, la Diputació 
de Barcelona i tots els ajuntaments que 
hi participen.

El projecte, iniciat el 2014, ofereix gratuïtament formació, assessorament i tallers de 
diferents disciplines a empreses i emprenedors de la zona nord del Baix Llobregat
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Participa en el 9è Concurs d’Iniciatives 
Empresarials del Baix Llobregat Nord!
El guardó reconeix i premia l’esforç emprenedor i difon la cultura 
emprenedora entre els joves

Els vuit ajuntaments de la zona 
nord del Baix Llobregat -Abre-
ra, Castellví de Rosanes, Coll-

bató, Esparreguera, Martorell, Olesa 
de Montserrat, Sant Andreu de la Bar-
ca i Sant Esteve Sesrovires-, a través 
dels seus departaments de Promoció 
Econòmica, posen en marxa la con-
vocatòria del 9è Concurs d’Iniciatives 
Empresarials del Baix Llobregat Nord, 
que té l’objectiu de reconèixer i premi-
ar l’esforç emprenedor dels usuaris dels 
serveis d’atenció a emprenedors i, al-
hora, difondre la cultura emprenedora 
entre els joves d’aquests ajuntaments.

El 6 de novembre de 2017 s’ha obert el 
termini per inscriure-s’hi fins al dia 19 
de febrer de 2018. La inscripció i docu-
mentació ha de ser lliurada als serveis 
d’atenció a emprenedors dels ajunta-
ments participants en la convocatòria, 
en el cas de Collbató, en el departa-
ment de Promoció Econòmica.

El concurs, que té cinc categories, bus-
ca també augmentar la projecció exter-
na dels serveis d’assessorament i acom-
panyament als projectes empresarials, 
incrementar el nombre d’usuaris dels 
serveis a les empreses per la publicitat 
que suposen aquests tipus d’accions 
aconseguint alhora una major impli-
cació dels agents econòmics amb els 
serveis municipals.

Amb la dinamització supramunicial 
d’aquestes accions es pretén també in-
crementar la creació de noves empre-
ses contribuint en la seva consolidació 
i en enfortir d’aquesta manera el teixit 
econòmic del territori. Un altre dels 
objectius plantejats és també potenci-
ar l’esperit emprenedor dels estudiants 
dels centres d’ensenyament secundari 
del Baix Llobregat Nord incentivant el 
talent creatiu i emprenedor, amb l’ob-

jectiu de dinamitzar i promocionar la 
iniciativa emprenedora a la nostra co-
marca.

CATEGORIES I PREMIS

En aquesta edició dels premis es pro-
posen cinc categories diferents que de-
tallem a continuació:

MILLOR EMPRESA EN CREACIÓ 

DE LLOCS DE TREBALL. Premi 
de 3.000 euros. Podran participar-hi 
aquelles empreses que tinguin el seu 
domicili social o activitat econòmica a 
Collbató o en qualsevol altre dels mu-
nicipis organitzadors.

MILLOR EMPRESA EN EL SECTOR 

COMERÇ. Premi de 3.000 euros. Po-
dran participar-hi aquelles empreses 
que tinguin el seu domicili social o ac-
tivitat econòmica a Collbató o en qual-
sevol dels municipis organitzadors.

MILLOR EMPRESA EN EL SECTOR 

SERVEIS. Premi de 3.000 euros. Po-
dran participar-hi aquelles empreses 
que tinguin el seu domicili social o ac-
tivitat econòmica a Collbató o en qual-
sevol dels municipis organitzadors.

MILLOR INICIATIVA EMPRESA-

RIAL PROMOGUDA PER ATU-

RATS DE LLARGA DURADA. 
Premi de 3.000 euros. Podran partici-
par-hi aquelles empreses que tinguin 
el seu domicili social o activitat eco-
nòmica a Collbató o en qualsevol dels 
municipis organitzadors.

MILLOR IDEA JOVE DE NEGOCI. 
Premi de 3.000 euros (1.500 euros per 
al centre d’ensenyament i 1.500 euros, 
per al guanyador o grup de guanya-
dors) i publicació de la millor idea jove 
de negoci al diari La Bústia (diari del 
Baix Llobregat Nord).

En cas de quedar desert algun dels 
premis previstos, el seu import es 
podrà destinar als altres premis es-
tablerts, de manera proporcional a 
cada categoria.

Aquests premis estan subjectes als 
impostos corresponents segons la 
normativa legal vigent.

REQUISITS DELS PARTICI-

PANTS

Podran participar-hi aquelles em-
preses que tinguin el seu domicili 
social o activitat econòmica a Coll-
bató o en qualsevol dels municipis 
organitzadors.

S’exclouen expressament de la par-
ticipació en el concurs les entitats 
sense afany de lucre i empreses el 
capital de les quals estigui partici-
pat per una administració pública. 
Tampoc podran participar-hi aque-
lles empreses que hagin estat premi-
ades.

MILLOR EMPRESA EN CREACIÓ 

DE LLOCS DE TREBALL. Es valo-
rarà la trajectòria de l’empresa en la 
creació de llocs de treball, des de la 
seva creació fins a l’actualitat. Tam-
bé es tindrà en compte la tipologia 
de contractes de persones assalaria-
des i/o contractes mercantils (free-
lance) que estableixen una continu-
ïtat en la trajectòria de l’empresa i la 
qualitat de les condicions de treball.

MILLOR EMPRESA EN EL SEC-

TOR COMERÇ. Es valorarà la 
trajectòria de l’empresa, tenint en 
compte la utilització d’elements in-
novadors, diferencials de la compe-
tència i les accions de promoció en 
l’establiment, xarxes socials, serveis 
postvenda i atenció al client.
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MILLOR EMPRESA EN EL SECTOR SERVEIS. Es valorarà la 
trajectòria de l’empresa, tenint en compte la utilització d’ele-
ments innovadors, diferencials de la competència i les acci-
ons de promoció, xarxes socials, serveis postvenda i atenció 
al client.

MILLOR INICIATIVA EMPRESARIAL PROMOGUDA PER 

ATURATS DE LLARGA DURADA. L’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE) defineix la taxa d’atur de llarga durada com “les 
persones aturades que fa dotze mesos com a mínim que fan 
una recerca de feina i no n’han trobat en aquest període”.

MILLOR IDEA JOVE DE NEGOCI. Premi adreçat a treballs 
realitzats per alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat i de cicles 
formatius de grau mitjà o superior de centres d’ensenyament 
secundari ubicats a qualsevol dels municipis del Baix Llobre-
gat Nord.

Els projectes s’hi podran presentar de forma individual o en 
grups d’alumnes i podran ser presentats per alumnes matricu-
lats el curs actual o el curs anterior.

TERMINI

La inscripció i documentació haurà de ser lliurada al re-
gistre general de l’Ajuntament de Collbató fins al 19 de 
febrer de 2018.
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Collbató ha aconseguit realitzar la recollida selectiva neta del 58,99% dels 
seus residus municipals l’any 2016. Amb aquest resultat, Collbató és la sisena 
població que més recicla de la Regió Metropolitana i se situa en el primer lloc 
a la comarca del Baix Llobregat.

Collbató és la sisena població que més recicla de la 
Regió Metropolitana i la primera del Baix Llobregat

L

a recollida selectiva neta re-
presenta els residus municipals 
recollits selectivament sense 

considerar els impropis presents a 
cada fracció objecte de recollida; és a 
dir, restant els residus que no havíem 
dipositat a la fracció correcta. Així 
doncs, a Collbató reciclem perfecta-
ment gairebé el 60% de tots els residus 
que generem. És un percentatge que 
representa el doble del percentatge de 
la recollida neta de residus municipals 
a les comarques de Barcelona, que s’ha 
situat en el 27,69%, i també gairebé el 
doble del percentatge a tota Catalunya, 
que se situa en el 30,41%.

Pel que fa al Baix Llobregat, és la tercera 
comarca de la Regió Metropolitana que 

Actualitat

menys residus municipals genera, amb 
1,23 km/hab./dia. En relació a 2015, 
ha reduït una mica els residus generats 
i se situa per sota de la mitjana.

A tot Catalunya, l’any passat es van 
generar 3,7 milions de tones de resi-
dus municipals, que corresponen a 
1,36 kg/hab./dia. Les xifres indiquen 
un lleuger repunt respecte a l’any 
anterior (1,35 kg/hab./dia) en dades 
absolutes, tot i que, si es té en comp-
te el creixement econòmic, existeix 
una certa dissociació i s’observa una 
tendència al canvi cap a un model de 
producció i consum més sostenible.

Canvis en la llei de residus
L’any 2018, el cànon per disposició 

en abocador passarà dels 30 als 35,60 
euros per tona; i el gravamen per in-
cineració, dels 14,50 als 17,80 euros 
per tona. A més d’aquests increments, 
el director de l’Agència de Residus de 
Catalunya, Josep Maria Tost, ha ex-
plicat recentment que aquest darrer 
trimestre està previst iniciar un pro-
cés de consulta prèvia per elaborar 
una nova llei de residus per implantar 
un model individualitzat de gestió. 
La intenció és que el model penalitzi 
econòmicament, i de forma indivi-
dualitzada, les llars que no separin la 
brossa, i afavoreixi aquelles que ho 
fan. Si generen més residus, haurem 
de pagar més. Per conscienciació i, 
també per estalviar, endavant amb el 
reciclatge!
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A

mb el lliurament de bosses 
reutilitzables i una companyia 
de teatre de carrer per consci-

enciar, amb humor, sobre la necessitat 
de reduir residus, va començar el 22 
d’octubre el projecte de prevenció de 
residus al mercat.
El punt informatiu i de lliurament 
de bosses reutilitzables als clients del 
Mercat estava molt concorregut. Allà 
s’oferia un photocall, per fotografiar-se 
amb hashtags i compartir la conscien-
ciació. A més, un espectacle teatral de 
carrer explicava, amb molt d’humor, 
actuacions per reduir els residus a l’ho-
ra de comprar.

A banda d’aquestes accions, es van ini-
ciar les visites als paradistes per treba-
llar com reduir els residus a les parades 
i aconseguir informació per a la redac-
ció d’un manual de residus.

Les accions continuaran l’11 i el 26 de 
novembre, dia que coincideix amb la 
Setmana de Prevenció de Residus.

Lliurament de bosses reutilitzables i actuacions al 
Mercat per conscienciar sobre la reducció de residus
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Visita guiada a l’exposició ‘Tothom al carrer!’: 
Conèixer el passat per entendre el present

E

l 20 d’octubre, Elionor Sellés i José 
Fernández, comissaris de l’expo-
sició ‘Tothom al carrer!’, sobre la 

lluita obrera contra el franquisme els anys 
60 i 60, van fer una visita guiada de l’ex-
posició que va ser al Casal de Cultura fins 
al 26 d’octubre i van explicar com la divul-
gació de la història ens ajuda a entendre la 
situació actual. 

La visita la van presentar la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Collbató, M. 
Teresa Casanovas, i Genoveva Catalán, 
vocal de la Junta Directiva del Centre d’Es-
tudis Comarcals del Baix Llobregat, l’enti-
tat que ha produït l’exposició itinerant. 

Els dos experts sobre la transició van oferir 
als assistents àmplies explicacions sobre 
els diferents materials que s’hi poden tro-
bar, dividits en quatre eixos temàtics: La 
comarca, els canvis polítics, la lluita per la 
democràcia i l’arribada de la democràcia als 
ajuntaments. L’exposició presentava també 
nombrosos àudios amb les veus dels prota-
gonistes d’aquells anys, que van ser entre-
vistats específicament per a aquesta mostra. 
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E

l 15 d’octubre, coincidint amb 
el 77è aniversari de l’afusella-
ment del president de la Ge-

neralitat, Lluís Companys, pel règim 
franquista, l’Ajuntament de Collbató 
va voler honorar la memòria dels seus 
habitants que van ser represaliats pel 
règim franquista, tant durant la Guer-
ra Civil, com durant la dictadura.

Aquesta acció, publicada a la web i 
xarxes socials de l’Ajuntament, es va 
emmarcar dins de la declaració de nul-
litat dels processos judicials polítics del 
franquisme a Catalunya, aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 29 de juny. 

La llista de processos inclou 66.592 
persones represaliades i 15 entitats. 
Entre ells, s’han declarat nuls els pro-
cessos seguits contra quinze veïns de 
Collbató, condemnats injustament per 
la seva defensa de la democràcia. En-
tre els processos que s’han anul·lat hi 
consta el consell de guerra sumarís-
sim contra Joan Ollé, alcalde del mu-
nicipi durant la Guerra Civil i que va 
ser condemnat a vint anys de reclusió 
temporal. 

El Parlament de Catalunya restitueix la 
dignitat i honora la memòria d’aquests 
collbatonins:

Collbató honora els seus ciutadans represaliats 
pel franquisme

Urbici Bacarisas Solé, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal.

Joan Bros Tartera, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal, com-

mutada a vuit anys de presó major.

Lluís Casanovas Solà, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió menor.

Francesc Casanovas Solé, condemnat a re-

clusió perpètua, commutada a vint anys de 

reclusió temporal.

Joan Claret Martí, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal, com-

mutada a sis anys de presó menor.

Modest Cortada Brunet, condemnat a nou 

anys de presó major.

Pere Cortadas Brunet, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal, com-

mutada a sis anys i un dia de presó major.

Francesc Elias Mora, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal.

Antoni Font Isanta, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal, com-

mutada a vuit anys de presó major.

Francesc Ibáñez Marsal, condemnat a dot-

ze anys i un dia de reclusió temporal, com-

mutada a sis anys i un dia de presó major.

Joaquim Llopart Salsas, condemnat a re-

clusió perpètua, commutada a vint anys i 

un dia de reclusió menor.

Joan Ollé Pujol, condemnat a vint anys de 

reclusió temporal.

Conrad Soldevila Rafagues, condemnat a 

vint anys de reclusió temporal.

Actualitat

Joan Solé Ventura, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal.

Àngel Tena Bellés, condemnat a dotze 

anys i un dia de reclusió temporal.

L’acord no cita nou collbatonins més, 
que van ser afusellats el 1939 sense ju-
dici, fet que fa que no apareguin en els 
arxius militars:
Isidre Abeyà Pujol, afusellat.

Esteve Bartrolí Rosell, afusellat.

Vicenç Gibert Rovira, afusellat.

Antoni Jorba Cirera, afusellat.

Francesc Jorba Cirera, afusellat.

Agustí Llacuna Subirana, afusellat.

Vicenç Rovira Pons, afusellat.

Joaquim Rovira Soler, afusellat.

Josep Vidal Closelles (“Jep Boig”), afusellat.

La dignitat democràtica de la majoria 
d’aquests veïns ja va ser restituïda ofi-
cialment en un acord del Ple de l’Ajun-
tament de Collbató de 21 de setembre 
de 2015. Ara, a més, veuen anul·lades 
les seves condemnes.

L’Ajuntament de Collbató també vol 
destacar el seu compromís per hono-
rar la memòria no només dels collba-
tonins que van ser represaliats un cop 
finalitzada la Guerra Civil, sinó de tots 
aquells que ho van ser durant la dicta-
dura franquista.
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Quatre nous mussols ja són a Collbató

Q uatre mussols van ser alli-
berats el 14 d’octubre a 
Collbató dins del procés 

de reintroducció d’aquesta espècie 
autòctona als camps d’olivera dels 
voltants de la vila. L’alliberament 
va finalitzar la ponència realitzada 
per l’ambientòleg Jaume Soler, de 
Dàurica, Serveis Ambientals i Biodi-
versitat, l’empresa que va realitzar a 
principis d’aquesta dècada un estudi 
de la població i la posterior reintro-
ducció d’aquestes aus per al Parc Na-
tural de la Muntanya de Montserrat.

Jaume Soler va explicar als nombro-
sos assistents que omplien la Sala 
Portals les conclusions de l’estudi 
sobre la presència de mussols, que va 
detectar un arrelament baix, ja que, 
de les 102 estacions d’escolta que van 
instal·lar, només 17 van trobar pre-
sència de mussols.

A partir d’aquest estudi, es van re-
alitzar propostes per recuperar la 
població el 2011, com la imple-
mentació de cavitats artificials que 
els oferiren refugi, l’alliberament 
i radio seguiment de mussols, per 
ajudar-los i testar la supervivència 
i la millora de les accions per facili-
tar-los la subsistència.

Els mussols, que mengen insectes i 
petits rosegadors, són positius per 
assegurar la biodiversitat dels espais 
on habiten. Petites accions com la 
instal·lació de refugis en els arbres, 
els permeten prosperar a prop dels 
cultius, el seu hàbitat tradicional.

Finalitzada la ponència, els assistents 
es van desplaçar a un dels camps 
d’olivera on van tenir l’ocasió de tro-
bar-se amb quatre joves exemplars 
d’aquests bells animals, que mira-
ven, entre curiosos i espantats. De 
seguida se’ls va introduir a un refugi 
i tots els assistents van marxar per-
què s’aclimatessin al seu nou entorn.

Bona sort en la vostra reintroducció, 
benvolguts mussols! Que Montser-
rat us sigui propici!
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Entitats

Des de fa més de 20 anys, l’Associació Teatral la Forja transmet la seva 
passió per la cultura i el teatre amb tres seccions: Adults, Joves i Pastorets. 
Potser només faltes tu. Quin paper vols representar?

LA REPRESENTACIÓ COM A EINA PER GAUDIR I CRÉIXER

E l Sants Innocents de l’any 
1996 va néixer el grup de tea-
tre La Forja de Collbató, amb 

l’obra C’est vrai i amb 9 persones al 
capdavant. L’Associació va començar 
a assajar al Casal, fins a l’any 2000, on 
van fer del Casinet la seva seu, trans-
portant la passió pel teatre, la cultu-
ra i el joc de complicitats, i l’impuls 
de diversos directors, entre els quals 
destaca el Xavi Gabarró, a diverses 
representacions anuals.

El 2012, es van constituir com a as-
sociació, amb tres seccions: Adults, 
Pastorets i Pessebre Vivent, així com 
l’inici de participacions culturals, i 
col·laboració amb les entitats de la lo-
calitat. Aquest desig de col·laborar va 
créixer i els va portar a fer intercan-
vis amb les poblacions veïnes, sent 
la primera el 2013. Seguint amb les 
ganes de participar en la cultura del 
poble, el 2015, produeixen el primer 
pessebre vivent de La Forja.

Actualment el grup està en ple crei-
xement, ja que les incorporacions 
són constants i les ganes de fer arri-
bar el teatre més lluny cada vegada 
són més grans.

SECCIÓ D’ADULTS

La secció d’adults assaja cada dijous de 
21 a 23 hores al Casinet de Collbató.

SECCIÓ DE PASTORETS

Els Pastorets, obra de Folch i Torres 
és una representació típica de les fes-
tes nadalenques que es realitza anual-
ment. Els assajos es realitzen els diu-
menges de 17 a 20 hores al Casinet 
de Collbató, de principis del mes de 
setembre fins a les representacions.

Associació Teatral La Forja de Collbató

SECCIÓ DEL PESSEBRE VIVENT

Interpreta el Pessebre Vivent el cap 
de setmana de la Fira de Nadal, als 
Jardins de Can Rogent.

T’agrada actuar? Vols perdre la ver-
gonya davant de la gent i millorar les 
teves habilitats socials? T’agradaria 
participar en alguna representació 
de Teatre a Collbató? Apunta’t a La 
Forja! Busquen actors i actrius de 
qualsevol edat i sexe; grups d’amics, 
grups de pares i mares, famílies, etc. 
Necessiten participants per a les 
seccions de Pastorets i Pessebre Vi-
vent amb ganes de passar-s’ho bé i 
viure una nova experiència.

Si tens ganes de fer teatre o sim-
plement conèixer més d’ells, vine 
en els horaris d’assaig de qualsevol 
dels grups o contacta’ls mitjançant 
el correu electrònic: 
teatrelaforja@gmail.com
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ASSOCIACIÓ TEATRAL 

LA FORJA DE COLLBATÓ

Presidenta: Mercè Dedeu
Directora: Sílvia Baraldés
Tresorer: Josep Maria Martín
Secretària: Montserrat Pont
Quota anual: 7 euros (individual), 
i de 10 euros (familiar, amb parella 
i fills menors de 16 anys).
teatrelaforja.blogspot.com.es
www.facebook.com/teatrelaforja
correu-e: teatrelaforja@gmail.com



L’Associació de Collbató per 
a la Solidaritat organitza la 
VII edició del Cap de Set-

mana Solidari, al Casinet de Collbató, 
del 24 al 26 de desembre. Durant el 
cap de setmana recollirà aliments pels 
més necessitats. L’objectiu de la cam-
panya és aconseguir recaptar aliments 
bàsics (llegums secs, llet, oli, llaunes de 
conserva de peix i tomàquet natural). 
L’Associació també recollirà joguines. 
Les de segona mà, en bon estat per re-
partir-la entre els menors acollits per 
l’Associació i les seves famílies, també 
ho reciclem per aconseguir finança-
ment. Les joguines noves, per a famí-
lies de Collbató i comarca amb proble-
mes econòmics i socials.

El Casinet presentarà diverses exposi-
cions fotogràfiques: “Txernòbil, l’ene-
mic invisible” de FEDASIB i Interna-
tional Chernobyl Network, guanyador 
del Photon Festival España 2016; “Vols 
Acollir? Vols donar esperança de 
vida?”, de l’ONG Collbató per a la So-
lidaritat, i el fotodocumental “30 Anys 
de Txernòbil”, produït per FEDASIB 
i International Chernobyl Network 

VII Cap de Setmana Solidari a Collbató, 
del 24 al 26 de novembre

amb la col·laboració de “Collbató per a 
la Solidaritat”.

El cap de setmana solidari oferirà els 
següents actes:

DIVENDRES, 24 DE NOVEMBRE

A les 19 hores, inauguració del VII 
Cap de Setmana Solidari a Collbató 
per Teresa Forcades, que presentarà 
el seu nou llibre “Fe i llibertat”. L’acte 
estarà presentat per Rosa Montells, di-
rectora del centre l’Alzina de Collbató, 
terapeuta Gestalt, professora de Cuina 
Natural i Energètica i llicenciada en 
Farmàcia.

DISSABTE, 25 DE NOVEMBRE

A les 16 hores, Porta la teva factura 
de la llum i l’explicarem com estalviar 
fins a 300 euros a l’any. Manel Rivero 
t’ajudarà a entendre la factura, quines 
són les tarifes més econòmiques, com 
baixar la potencia, si ets beneficiari del 
Bo Social, etc. i com estalviar energia i 
diners amb mesures senzilles.

A les 19 hores, l’Associació del Personal 
de “La Caixa”, de la mà de la seva secció 

de TEATRE La Teatral, presenta 
“L’antiquari”, premi Bambolina de 
Torredembarra 2012

Donatiu: La Voluntat (per finan-
çar els projectes de l’ONG Collbató 
per a la Solidaritat)

DIUMENGE 26 DE NOVEMBRE

A les 11.30 hores, xerrada dels vo-
luntaris de l’ONG Collbató per a 
la Solidaritat: “Una Gran Experi-
ència. Vols Acollir? Vols donar 
esperança de vida?”. Els nens aco-
llits vénen de la comarca de Korma 
(Regió de Gomel) de Bielorrússia, 
zona molt afectada per Txernò-
bil. Els acollits van disminuir més 
d’un 40% de mitjana el seu nivell 
de radiació per l’estada a Collbató 
durant l’acollida 2017.

Tots els actes són gratuïts. Hi col-
laboren L’Associació del Perso-
nal de “La Caixa”, Ajuntament de 
Collbató, Fundació Rogent, Inti-
am Ruai, International Chernobyl 
Network, FEDASIB, L’Alzina de 
Collbató i La Bústia.

Actualitat
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Breus

AJUTS PER A LES ACTIVITATS 
ESPORTIVES
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Collbató ha 
obert, un any més, la línia d’ajuts destinada als usuaris de 
les activitats esportives realitzades dins el marc de l’ofer-
ta esportiva de Collbató 2017. Aquests ajuts tenen com a 
objectiu evitar que les famílies més desfavorides es vegin 
obligades a renunciar a la realització d’activitats esporti-
ves.

ARRIBA EL TEMPS DELS BOLETS! 
AMB LLORENÇ UREÑA!
Llorenç Ureña va oferir, el 27 d’octubre, una xerrada 
sobre el món dels bolets, a la Biblioteca de Collba-
tó, que, juntament amb l’associació ObjectivaMent, 
són els organitzadors de l’acte. Vine, que és un acte 
obert a tothom i descobriràs moltes coses dels es-
quius bolets!

CONFERÈNCIA SOBRE MALALTIES INFECCIOSES A LA BIBLIOTECA

Marc Soriano, estudiant olesà de me-
dicina, va fer, el 3 d’octubre, una con-
ferència sobre les malalties infeccioses, 
promoguda per la Fundació de la Ma-
rató de TV3, que es dedicarà aquest any 
a les malalties infeccioses. A partir de 
conferències com aquesta es vol donar 
a conèixer arreu del nostre territori 
aquestes malalties, les persones afecta-
des i com es viu en l’àmbit familiar. Les 
malalties infeccioses són la causa d’1 de 
cada 3 morts en el món i són un proble-
ma important de salut pública. 
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Grups Polítics

A POR ELLOS, OE!

A por ellos, per intervenir les finances de la Generalitat.
A por ellos, i fiquen a la presó a dos membres de les entitats que 
han organitzat les mobilitzacions més multitudinàries i pacífiques 
que s’han produït mai en aquest país. Però, a por ellos acusant-los 
de violència. 
A por ellos, amb l’article 155 per a destituir el President i el Govern 
legítimament escollit pels ciutadans de Catalunya.
A por ellos, i fiquen a la presó al vicepresident i més de la meitat 
de consellers. 
A por ellos, i convoquen eleccions i diuen que seran normals! Amb 
el president i quatre consellers a l’exili i la resta del Govern a la 
presó.
A por ellos, i si no surt el resultat que a ells els interessi tornaran a 
aplicar el 155 i a por ellos altre cop?
Al final, la conclusió és sempre la mateixa: ni ens entenen ni ens 
estimen. I, justament per això, no ens deixen triar lliurament i de-
mocràtica el nostre futur.
I, tal com deia aquell: “Potser algun dia seré trobat, i amb mi altres 
com jo, embarrancat en els esculls o el banc de sorra que tanquen 
aquest port d’esquifidesa, d’aigües fètides i podrides, del qual volem 
i necessitem sortir. Potser, algun dia, els passejants del moll riuran 
del nostre fracàs, però no serà per haver volgut tornar sinó per no 
haver pogut sortir”.
Però seguirem, tossudament, empenyent aquest país fins a la seva 
completa llibertat.

A PESAR DE TOT SEGUIM!!
A pesar de la indignació, desolació i rebuig a tot el que està pas-
sant, i com, en el nostre país, l’equip de govern segueix endavant... 
i amb una molt bona notícia, per fi s’ha aconseguit aprovar el ro-
manent lliure de 751.000 euros per destinar a les següents inver-
sions financerament sostenibles:
Inversions en la millora dels sistemes tècnics dels serveis i a la xarxa 
d’aigua potable, 610.000 euros; ampliació del pont de Can Dalmases, 
106.000 euros; inversió en millores d’equipaments educatius, 10.000 
euros; inversió en millores d’equipaments culturals, 25.000 euros.
Les necessitats d’inversió en el servei de subministrament d’aigua 
potable al municipi, requereixen una atenció prioritària ja que fa 
temps que presenta greus deficiències. 
La col·locació de comptadors de telelectura facilitarà informació 
immediata del funcionament, possibles pèrdues o disfuncions del 
servei, permetent una actuació i gestió immediata. Desapareixeran 
les factures estimades i s’evitaran els consums excessius per fuites.
S’ha millorat el rendiment del pou de Can Feliu, arribant a un 
50% de proveïment amb recursos propis, suposarà un important 
estalvi en compra d’aigua i permetrà inversions a la xarxa. Amb 
la posada en funcionament dels pous de Torrefarrera, Skate i el 
segon pou de Can Feliu, s’espera abastir-nos amb recursos hídrics 
propis fins al 80% de les necessitats del municipi.
La inversió en el pont de Can Dalmases dona resposta a una històrica 
reclamació veïnal i en relació al segon pont, s’està treballant en el CAUM.
Seguim! Cuidant, procurant i preocupant-nos per un medi am-
bient i model de poble sostenible i saludable. I LLIURE!!!

GRÀCIES ÀNGEL!

Quan algú molt proper se’n va per sempre et passen tot de coses 
pel cap. T’omplen d’una tristesa que et deixen sense força per a 
res. Si, a més, aquesta pèrdua és sobtada i absurda, la sensació 
d’incredulitat i impotència fa més gran el dolor. Cal però, deixar 
espai a totes les coses úniques i especials que aquest que marxa 
t’ha donat. I encara que sembli impossible, a poc a poc, potser 
com a única manera d’apaivagar el buit que et deixa la seva ab-
sència, mires de fer lloc a totes les coses boniques que has pogut 
compartir.

L’Àngel el definiria com un home de pau, compromès amb els 
seus i el seu entorn. El dia del seu comiat els que li van dedicar 
unes paraules el definien com una bona persona, sempre dispo-
sat a ajudar-te en tot allò que estava al seu abast.

Ens has donat alegria, confiança. Has treballat molt per aquest 
poble. Has fet caliu i t’has fet estimar per la gent que t’envol-
ta. Hem pogut compartir amb tu temes socials en el banc d’ali-
ments, precioses excursions escollides i preparades minuciosa-
ment, i tenim la sort de formar part de les teves fotografies. Et 
trobarem a faltar en els avituallaments de la caminada popular, i 
en tantes altres coses com en la lluita pel nostre país. I de veritat, 
trobarem a faltar el teu somriure, com diu la cançó que et vam 
dedicar...

Moltes gràcies, Àngel.

NO ESTEU SOLS!
Se’ns fa difícil escriure l’article d’aquest mes. El normal és que 
utilitzem aquesta columna la gent d’ERC per parlar de l’actua-
litat política de Collbató. En les darreres setmanes hi ha hagut 
diversos plens municipals en els quals s’han aprovat importants 
acords pel poble. La incorporació de més de mig milió d’euros 
del romanent per fer front a inversions en el servei d’abastament 
d’aigua o en la millora d’equipaments com el Casinet o les escoles. 
També s’han aprovat les ordenances fiscals pel 2018 incorporant 
noves bonificacions socials i mediambientals en l’IBI, en l’impost 
de construccions o en el de vehicles per exemple.
Però no vivim amb normalitat. Per això també el ple municipal s’ha 
posicionat respecte de la situació que viu el país. Es va condemnar la 
brutalitat policial del passat 1 d’octubre, es va declarar persona non 
grata el delegat del govern espanyol Enric Millo, i més recentment es 
va condemnar l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, així 
com l’aplicació de l’article 155 sobre les institucions catalanes.
Se’ns fa difícil escriure l’article perquè tenim el president del 
nostre partit Oriol Junqueras a la presó injustament, amb alguns 
companys del Govern legítim. Tenim el President Puigdemont, 
l’únic que reconeixem, a l’exili a Brussel·les amb altres companys. 
La presidenta del Parlament Carme Forcadell també ha passat per 
la presó, i la resta de la mesa, entre elles la nostra companya Anna 
Simó, no entrarà si paguen una fiança.
Davant la repressió polític-judicial mostrem el nostre suport. Jor-
dis, Oriol, Raül, Meritxell, Jordi, Quim, Carles, Dolors, Josep i 
Carme, no esteu sols!
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Èxit de la X Caminada Popular de 4000peus

Caminada popular

Amb més participació 
que l’any passat, la X 
edició de la Caminada 

Popular de 4000peus va aple-
gar el 29 d’octubre un munt 
d’amants de la muntanya i l’es-
port, que s’hi van apuntar per 
fer qualsevol dels dos recorre-
guts, curt i llarg, que proposa-
va l’organització. Coincidint 
amb la celebració i en coordi-
nació amb 4000peus, es va dur 
a terme la XIX Marxa de la 
Gent Gran del Baix Llobregat.

El punt d’inici i finalització 
de la caminada era la cèntrica 
plaça de l’Era de Collbató, on 
l’organització va preparar les 
taules de confirmació d’ins-
cripcions i una botifarrada per 
recuperar forces, així com la 
taula de recollida de samarre-
tes.

Com la caminada celebra una 
dècada, es va oferir als parti-
cipants una copa de cava per 
sumar-se a la celebració. Així 
mateix, l’Associació de Coll-
bató per a la Solidaritat també 
va instal·lar una parada de pro-
ductes per practicar l’esport.


