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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
Desembre 2017

16 DISSABTE
FESTIVAL DE NADAL D8N8

A les 18.30 hores
Lloc: Teatre La Passió (Esparreguera)
Col·laboració: 6,5 euros (10% dels ingres-
sos, destinats a La Marató de TV3) 

CONCERT M. DEL MAR BONET

A les 22 hores
Lloc: Casinet
Entrada: 1 euro d’aportació a La Marató 
de TV3. Distribució de les entrades dis-
ponibles a la taquilla del Casinet (el mateix 
dia del concert a les 19 hores)

16 DISSABTE I 17 DIUMENGE
FIRA DE NADAL A COLLBATÓ

Activitat: Degustacions, música en directe, 
activitats familiars, pessebre vivent, 
paradetes, etc.
Horari: Veure programa de mà o con-
sulteu www.collbato.cat
Lloc: Nucli Antic de Collbató
Organitza: Ajuntament de Collbató

17 DIUMENGE
QUINTO SOLIDARI AMB LA 

MARATÓ

Vine a col·laborar amb La Marató jugant 
al Quinto; amb premis aportats per les 
empreses del municipi. Tots els fons rec-
aptats es destinen a La Marató de TV3.
A les 18 hores
Lloc: Casinet 
 
CONCERT DE NADAL

Dins del cicle de tardor dels Amics de 
l’Orgue
A les 18 hores
Lloc: Església de Sant Corneli
Accés lliure

26, 29 I 30
PASTORETS DE NADAL

Representació del clàssic de Folch i Torres 
a càrrec del Teatre La Forja. No podeu 
faltar!
Dies de representació: 
26, 29 i 30 de desembre
Horari: Dia 26 (20.30 hores) Dia 29 (20 
hores) i Dia 30 (18.30 hores)
Lloc: Casinet
Preu: 5 euros (Menors de 4 anys, gratuït)
Organitza: Teatre La Forja

25 DILLUNS
TIÓ DE NADAL

Veniu a fer cagar el Tió a la plaça de 
l’Església
A les 12 hores 
Lloc: Plaça de l’Església 
(Nucli Antic)

27 DIMECRES
NADAL AL CASAL: TITELLES

Activitat: Contes de Nadal amb les 
Germanes Baldufa
Companyia Tanaka Teatre
A les 17.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament
Accés lliure (Aforament limitat)

28 DIJOUS
NADAL AL CASAL: GIMCANA

Activitat: Gimcana de Harry Potter a la 
biblioteca
Adreçada a nens/es a partir de 5 anys
A les 17.30 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Inscripció prèvia al Casal de Cultura o per 
correu a b.collbato@diba.cat

29 DIVENDRES
NADAL AL CASAL: MÀGIA, 

TITELLES I GASTRONOMIA

Activitat: Espectacle “Xefs” amb Teia 
Moner
A les 17.30 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament
Accés lliure (Aforament limitat)

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL 

PASSAPORT DE LECTURA

A les 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Organitza: Ajuntament

31 DIUMENGE
SOPAR DE GERMANOR I FESTA DE 

CAP D’ANY

A les 21 hores
Lloc: Plaça de l’Església i Casinet
Campanades amb cava a la Plaça de 
l’Església i festa al Casinet.
Organitza: Ajuntament

EXPOSICIONS

DE L’11 DE DESEMBRE AL 5 DE GENER
ACTIVITAT: EXPOSICIÓ DIORAMES 

DE PESSEBRES

Horari: Dilluns a divendres, de 10 a 14 
hores / 16-20.30 hores. Dissabte, de 10 a 
14 hores
Mostra de pessebres elaborats per 
l’Associació de Pessebristes d’Olesa de 
Montserrat
Organitza: Ajuntament de Collbató 
Col·labora: Associació de Pessebristes 
d’Olesa de Montserrat



Notícies

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)

La Junta Electoral Central obliga a retirar les 
pancartes i símbols de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Collbató ha 
rebut un comunicat signat 
per Segundo Menéndez 

Pérez, president de la Junta Elec-
toral Central, mitjançant el qual 
l’insta a “retirar” els “símbols que 
puguin considerar-se partidistes”.

Segons especifica el comunicat, 
emès el 4 de desembre, “aquest cri-
teri resulta aplicable a qualsevol 
símbol partidista, siguin banderes, 
llaços, pancartes o qualsevol altre 
que permeti la seva identificació 
amb alguna de les candidatures que 
concorren a les eleccions”.

En conseqüència, l’Ajuntament ha 
retirat la pancarta en defensa dels 
presos polítics que hi havia a la 
balconada de l’Ajuntament. Tot i 
retirar-la com a resposta al requeri-
ment de la Junta Electoral Central, 

l’Ajuntament de Collbató denun-
cia que, “des de l’activació de l’ar-
ticle 155, els ajuntaments no són 
aliens a la seva aplicació” i, mal-

grat la imposició de retirar les pan-
cartes, manifesta que “manté el seu 
suport als presos polítics i reclama 
la seva llibertat”.
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Dissabte 16. Música, 
espectacles i gastronomia

Els actes de dissabte començaran a les 
17 hores, amb la tradicional cantada de 
nadales, a càrrec dels alumnes i mes-
tres de l’Escola Municipal de Música 
de Collbató, que tindrà lloc a l’església 
de Sant Corneli. Una hora més tard, a 
les 18 hores, hi haurà dues propostes 
gastronòmiques; la xocolatada popular 
i el taller d’oli i maridatge. 

La xocolatada tindrà lloc a la mateixa 
plaça de l’Església. Per al taller d’oli i 
maridatge, que impartirà la Gemma 
Barceló al Molí de l’Oli, hi ha places 
limitades i cal reserva prèvia al telèfon 
93 777 90 76 o el mateix dia de la fira, a 
la carpa d’informació.

De les 18 a les 22 hores, gaudeix, a la 
plaça de l’Era, de la TapaFira Collbató, 
a càrrec dels restauradors del territori 
i Guillem Distribucions. Podràs adqui-
rir els tickets el mateix dia. Part de la 
recaptació de la venda de copes de vi-
dre es destinarà a La Marató de TV3.

També a la plaça de l’Era, a les 18.30 
hores, la Guilla Teatre t’oferirà “Una 
carretada de contes”.

A les 19 hores, als jardins de Can Ro-
gent tindrà lloc el pessebre vivent a 
càrrec de la Forja Teatre amb dos pas-
sis: a les 19 i a les 20 hores. L’espec-
tacle comptarà amb cantada de nadales 
per part de la coral d’adults de l’Escola 
Municipal de Música de Collbató. Als 
jardins també hi haurà el patge Duch, 
que recollirà les cartes per als Reis 
d’Orient. 

A partir de les 19.30, comença la mú-
sica en directe. A les 19.30 hores, la 
plaça de l’Era s’omplirà d’alegre música 
Dixieland, de la mà de la Cia. Pentina 
el Gat. I, a les 22 hores, el concert de 
Maria del Mar Bonet, al Casinet. 

Diumenge 17: 
Ball i gastronomia

Diumenge les activitats començaran a 
les 12 hores, amb l’espectacle infantil 
Toniton, a la plaça de l’Era. A la matei-
xa hora hi haurà dues propostes gas-
tronòmiques: Tast d’oli, a càrrec d’Àlex 
Duran al Molí de l’Oli. Cal reserva prè-
via, al telèfon 93 777 90 76 o, al mateix 
dia de la fira, a la carpa d’informació). 
Els tastos seran de 15 minuts. També 
a les 12 hores, l’Alzina de Collbató et 

proposa el taller “Cuina el Nadal en fa-
mília”, per preparar menjars nadalencs 
i saludables. Cal reserva prèvia al 93 
777 90 76 i portar davantal. 

A les 12 i a les 13 hores tornarà el pes-
sebre vivent als jardins de Can Rogent, 
a càrrec de La Forja Teatre i del cor 
d’adults de l’Escola Municipal de Mú-
sica de Collbató. 

De 12 a 16 hores, pots tornar a gaudir 
de la gastronomia local de la mà de Ta-
paFira Collbató, a càrrec dels restaura-
dors del territori, a la plaça de l’Era. 

També a la plaça de l’Era, a les 12.30 
hores hi haurà exhibició de swing a 
càrrec de l’entitat Montserrat Swing. 

I, a les 17.30, el taller Balla el Nadal, a 
l’Alzina de Collbató, per ballar en fa-
mília, jugar i moure’ns al ritme de la 
música. Cal reservar plaça al telèfon 93 
777 90 76 i portar roba còmoda. Es ba-
llarà sense sabates. 

A les 18 hores, vine a jugar al Quinto, 
al Casinet, amb premis aportats per les 
empreses del municipi. Tots els fons 
recaptats es destinaran a la Marató de 
TV3.

Actualitat

Arriba la Fira de Nadal a Collbató! 
Dissabte 16 a la tarda i diumenge 17 al matí arriba la Fira de Nadal! A més 
de productes de proximitat, Collbató t’ofereix un gran nombre d’activitats 
per gaudir amb tota la família: espectacles infantils, gastronomia, música, 
exposicions, carter reial...
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Gran oferta d’activitats 
per a grans i petits

A banda de tots els actes organitzats, 
el centre del poble es vesteix de Na-
dal. Els més petits podran visitar el 
corralet de la fira, passejar amb ponis 
o aprendre l’ofici de ceramista al taller 
“Enfanga’t a la fira”, amb l’Enric Serra 
i l’Àngels Ruiz, o diverteix-te amb els 
jocs gegants. També podràs penjar el 
teu desig a l’arbre dels desitjos, a la pla-
ça de l’Era o fer-te una foto amb el tió. 

Al Racó d’en Ponis, podràs visitar els 
expositors dels productors locals d’oli, 
dins de la 7a Fira de l’Oli, i al carrer 
Amadeu Vives, davant de Can Rogent, 
el Racó Solidari, amb les entitats Coll-
bató per la Solidaritat i CollbatoDO-
NAlaMA. 

I, a més, parades de decoració, alimen-
tació, artesania, i demostració d’oficis 
tradicionals a tot el centre històric 
(carrer Amadeu Vives, Pau Bertran, 
Racó d’en Ponis, plaça de l’Era i plaça 
de l’Església).

També tens a la teva disposició les 
exposicions gratuïtes. A la Fundació 
Rogent, instruments musicals de tot el 
món, que pots visitar en horari de fira, 
dissabte i diumenge. I, al Casal de Cul-
tura, de l’11 de desembre al 5 de gener, 
exposició de diorames. 

No et perdis les activitats d’entitats espor-
tives i juvenils, del 15 al 18 de desembre, 
per col·laborar amb La Marató de TV3. 

Concursos: El selfie més 
divertit de la fira i experiència 
d’escalada

Pots participar en el concurs d’Insta-
gram el selfie més divertit de la Fira 
de Nadal, fent servir el hashtag #Fi-
raNadalACollbató. Consulta les bases 
del concurs a la web de http://www.
collbato.cat. 
A més, per una compra de 10 euros, 
participaràs en el sorteig d’una experi-
ència d’escalada per a 2 persones i una 
nit al refugi d’Agulles per gentilesa de 
https://www.lasargantana.cat/
El Nadal t’espera a Collbató!
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La memòria va ser aprovada 
però les modificacions queden 
pendents per al proper ple, ja 

que l’oposició va expressar que un dels 
documents de l’expedient no havia ar-
ribat en termini.

Un altre punt de l’ordre del dia, la licita-
ció d’un contracte per a la recollida dels 
residus municipals pel sistema porta a 
porta i neteja viària, va ser retirat per 
l’endarreriment d’un expedient. El ple es 
va adherir al pacte d’alcaldes i alcaldesses 
per l’energia sostenible i va aprovar per 
unanimitat el nombre d’habitants a 1 de 
gener de 2017: 4.395, 6 més que a la ma-
teixa data de l’any 2016.

Dins dels acords emesos per la junta 
de Govern Local, es va donar compte 

de la contractació d’una persona com 
a prospectora d’empreses, fins al 31 de 
desembre de 2017.

A continuació es va tractar el servei 
municipal d’aigua de Collbató, amb la 
proposta d’aprovació de la memòria 
de gestió anual de l’anualitat 2016, en 
el període abril-desembre.

El regidor Josep Estradé va explicar 
les principals actuacions dutes a ter-
me en el servei municipal d’abasta-
ment d’aigua des de l’inici del seu ser-
vei, l’1 d’abril de 2016, entre les quals 
destaquen les inversions efectuades 
en noves canonades, al carrer Parella-
des i al Passeig Mansuet i a l’avinguda 
del Centenari Amadeu Vives. L’exer-
cici es va tancar amb un superàvit 

de 73.659 euros. Aquest superàvit, 
juntament amb la partida destinada 
a amortització de les instal·lacions 
(52.500 euros) i l’aportació econò-
mica de CONGIAC (50.000 euros), 
fa un total de 176.159 euros, que s’ha 
destinat íntegrament a inversions en 
la xarxa. La regidora Ana Úbeda va 
voler conèixer si els ordinadors ad-
quirits per a la gestió del servei són 
a Collbató, fet que va ser confirmat 
per Josep Estradé. Per la seva banda, 
Jordi Serra es va interessar per una 
consulta a l’Agència Tributària sobre 
l’aplicació de l’IVA. En el moment de 
la votació, la memòria es va aprovar 
amb la votació a favor dels regidors 
d’ERC, GIC i PDeCAT, l’abstenció 
dels Socialistes i el vot en contra de 
Jordi Serra.

Ple

El servei municipal d’aigua protagonitza el ple

El ple ordinari del 20 de novembre tenia com a principal eix temàtic el servei 
de subministrament d’aigua, amb la presentació de la memòria d’activitat del 
seu primer any com a servei municipal, la proposta de modificació del seu 
reglament i d’una ordenança per reduir la tarifa fixa als comerços del poble
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Continuant amb el servei d’aigua, al 
ple es van presentar dues propostes de 
modificació: del reglament general i de 
l’ordenança reguladora de la taxa pel 
subministrament.

La modificació del reglament general 
vol tipificar les conductes a ser sanci-
onables, ja que s’han detectat situaci-
ons de frau que no estaven tipificades. 
Per a fer-ho, s’han adaptat reglaments 
existents en altres municipis. Els regi-
dors socialistes i el regidor no adscrit 
van considerar que calia incorporar a 
la documentació l’acta de la comissió 
de l’aigua del Consell Municipal de 
Medi Ambient, per la qual cosa van 
votar en contra. Així doncs, aquest 
punt serà tractat en el proper ple mu-
nicipal.

La modificació de l’ordenança proposa 
diferenciar la quota fixa del servei no 
domèstic i la introducció d’ús munici-
pal, ús d’obres municipal i ús d’incen-
di i la fixació de preus per materials i 
treballs de manteniment. Pel que fa a 
la diferenciació de la quota fixa del ser-
vei no domèstic, la intenció és reduir 
la tarifa comercial aplicada als comer-
ços del municipi, que és molt elevada 
en relació amb el seu consum d’aigua. 
L’oposició va indicar que part de la 
documentació del punt havia arribat 
amb posterioritat a la convocatòria i es 
va acordar deixar aquest punt sobre la 
taula per a la seva votació en el proper 
ple municipal.

A continuació es va fer la proposta 
d’adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldes-
ses per l’energia sostenible, als objec-
tius establerts per la Unió Europea per 
a l’any 2030, entre els quals la reducció 
en un 40% dels gasos d’efecte hiverna-
cle. La proposta va rebre el vot a favor 
de tots els regidors, excepte Jordi Ser-
ra, que es va abstenir.

El ple va aprovar per unanimitat la 
xifra de població a data 1 de gener de 
2017, que és de 4.395 habitants, amb 
un creixement de 6 habitants respecte 
a gener de 2016.

Entre els precs i preguntes, la regidora 
socialista Concepció Alsina es va inte-
ressar per si les càmeres del nucli antic 
estaven en funcionament. L’alcalde 
va explicar que estan en període de 
proves i que s’avisarà la població amb 
antelació quan comencin a ser operati-
ves. També va preguntar sobre l’assis-
tència als consells escolars. El regidor 
Àlex Samaranch va respondre que té 
la intenció d’assistir als consells esco-
lars sempre que pugui i que el Consell 
Escolar Municipal, que convoca ell, ja 
està en procés de normalitzar el calen-
dari de les seves reunions.

El regidor Salvador Valls va voler 
conèixer la situació dels processos de 
selecció de personal previstos. L’alcal-
de va respondre que la plaça de lletrat 
va quedar deserta i que s’activaran una 
plaça administrativa de Recursos Hu-
mans i una bossa d’ocupació per a la 
deixalleria.

El regidor Oriol Castells va pregun-
tar sobre la situació de les Coves de 

Montserrat i sobre les obres al vo-
ral de l’A-2. Pel que fa a les Coves, 
l’alcalde va explicar que divendres de 
la setmana passada es van certificar 
totes les obres i que està prevista la 
seva obertura a principis del 2018. 
Respecte a les obres a l’A-2, l’alcalde 
demanarà al MOPU la senyalització 
adequada dels treballs.

El regidor Josep Maria Martín va 
voler saber la decisió sobre la cre-
ació d’un comitè de redacció de la 
revista municipal. El va respondre 
el regidor Samaranch, que va ex-
pressar que no veia necessari mo-
dificar el seu funcionament, ja que 
s’està realitzant amb criteris perio-
dístics.

El regidor Serra es va interessar per 
la supressió de barreres arquitectò-
niques, va demanar la protecció dels 
horts del carrer Bonavista i va instar 
l’equip de Govern a participar en la 
Xarxa de Municipis per l’Economia 
Local i Solidària.
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Actualitat

Amb aquest programa, que es realitza per primera 
vegada a Collbató, l’alumnat crea i gestiona una 
cooperativa escolar per comercialitzar els seus 

productes, amb el suport de la comunitat educativa, l’ad-
ministració i altres agents socials.

L’acte, realitzat a la sala d’actes del Casal de Cultura el 
28 de novembre, va ser presentar per la regidora de 
Promoció Econòmica, Maria Teresa Casanovas; Sílvia 
Baraldés, de Promoció Econòmica, i Marisa Casanovas, 
d’Educació. A la presentació, la regidora va explicar que, 
en principi, Collbató no podia accedir a aquest progra-
ma, que es desenvolupa amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, perquè era massa petit i no entrava 
dins del perfil proposat per la Diputació, però, amb la 
coordinació amb els pobles de Begues i Santa Coloma 
de Cervelló, es va presentar una candidatura conjunta 
que sí que va ser acceptada per la Diputació. En el cas de 
Collbató, es crearan tres cooperatives entre els alumnes 
de 5è de Primària, una per cada classe de les escoles La 
Salut i Mansuet.

La metodologia educativa és el treball per projectes. Els 
alumnes hauran de fer totes les passes per crear una co-
operativa per a la comercialització dels seus productes. 
Des de la constitució, la creació de la imatge corporati-
va, la recerca de formes de finançament, la producció i 
la comercialització dels productes, que es farà al mercat 
local de Collbató.

El programa reforça valors com la solidaritat, la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat i constitueix una eina d’inclusió 
social. S’ha decidit fomentar l’emprenedoria mitjançant 
cooperatives perquè centren l’activitat empresarial en la 
persona i no en el capital, es gestionen de manera de-
mocràtica i participativa i donen part dels beneficis a 
projectes socials.

La participació dels ajuntaments i ens locals és cabdal en 
el projecte perquè facilita la relació de les escoles amb 
l’entorn i promou la implicació dels agents locals en la 
dinàmica quotidiana de les cooperatives. Els serveis de 
Promoció Econòmica i d’Educació de l’Ajuntament de 
Collbató actuaran com a dinamitzadors i coordinadors 
dels projectes, posant els seus recursos al servei de l’es-
perit emprenedor de l’alumnat.

Collbató fomenta la cultura emprenedora 
a l’escola

L’Ajuntament de Collbató va presentar als pares i mares de les escoles 
La Salut i Mansuet el programa Cultura emprenedora a l’escola (CUEmE), 
que fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle 
superior d’educació primària. 

8 |Collbató informa



Un equip el redactarà en el termini aproximat d’uns 14 mesos, per 
catalogar el patrimoni més significatiu del municipi.

Joan Closa, cap del Servei del 
Patrimoni Arquitectònic Local 
de la Diputació de Barcelona, 

va presentar el 22 de novembre, 
a la sala Portals, el Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni i el Catàleg 
de Béns Arquitectònics, Històrics 
i Ambientals de Collbató que un 
equip redactarà en el termini apro-
ximat d’uns 14 mesos, per catalogar 
el patrimoni més significatiu del 
municipi.

A la seva intervenció va explicar que 
el Pla Especial de Protecció del Patri-
moni és un document normatiu que, 
a través de fitxes detallades, ajuda els 
ajuntaments a protegir el patrimo-
ni del municipi. El pla identifica els 
conjunts i els elements patrimonials 
rellevants (arquitectònics, arqueo-
lògics, paleontològics, sociocultu-
rals-etnològics, naturals i ambien-
tals-paisatgístics) i estableix el nivell 
de protecció.

El cap del Servei de Patrimoni va 
explicar que la col·laboració dels ve-
ïns és fonamental per identificar i 
catalogar tots aquells elements que 
siguin considerats significatius. Se-

gons va explicar, l’equip redactor 
del catàleg necessitarà visitar els 
elements destacables, motiu pel qual 
va demanar la col·laboració dels seus 
propietaris. Aquestes visites s’orga-
nitzaran d’acord amb l’Ajuntament 
i coordinadament amb els propie-
taris.

El coneixement dels elements de la 
vila afavorirà la seva identificació i 

valoració i beneficiarà tant els seus 
propietaris com a tota la població 
perquè permetrà indicar aquells ele-
ments que identifiquen i aporten 
valor a Collbató. En cap cas aques-
tes visites comportaran perjudicis 
de cara als propietaris, més aviat 
al contrari, ja que el Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni donarà 
seguretat jurídica per clarificar el 
ventall d’usos per a cadascuna de les 
edificacions catalogades i permetrà 
disposar de condicions d’ordenació 
concretes. Joan Closa va remarcar 
que cap veí perdrà cap dret adquirit 
per aquesta catalogació.

L’equip redactor, format per un ar-
quitecte, una arqueòloga, un histori-
ador, una ambientòloga i una advo-
cada, confeccionarà un catàleg amb 
inclusió de les diverses tipologies 
d’edificis, àrees urbanes i rurals d’in-
terès ambiental i àrees arqueològi-
ques, mitjançant un treball de camp, 
recerca documental, i la classificació 
dels elements per valor arquitectò-
nic, històric, artístic, mediambien-
tal, paisatgístic i social.
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La Diputació de Barcelona redacta un pla per 
catalogar i protegir el patrimoni de Collbató



Cultura

Un festival de luxe

Diumenge 19 de novembre, l’esglé-
sia de Sant Corneli estava plena 
per escoltar el concert-homenat-

ge que tancava la II edició del Festival de 
Músiques Amadeu Vives. I el públic va 
oferir un fort aplaudiment a la finalitza-
ció del concert, ja que la soprano Anna 
Niebla i el pianista Joan Jurado van oferir 
una interpretació plena de força i matisos, 
que va omplir d’emocions els vells murs de 
l’església.

El programa estava dividit en dues parts. 
La primera, dedicada a obres de Toldrà, 
Granados i Mompou, i, la segona, íntegra-
ment formada per obres d’Amadeu Vives, 
amb peces de “Canciones epigramáticas” i 
de les seves reconegudes sarsueles “Maru-
xa” i “Bohemios”. Aquest concert va tancar 
una sèrie d’actes que s’havien iniciat tres 
dies abans, el divendres 17 de novembre, 
quan els alumnes de 4t de Primària de 
l’Escola La Salut van oferir 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 va tenir lloc la inauguració ofi-
cial del festival, amb la conferència “Ama-
deu Vives (1871-1932): l’home, el músic, el 
polític, el pensador, l’emprenedor... “, de la 
mà de la historiadora Assumpta Muset. A la 
inauguració també es van lliurar els premis 
del certamen de relats curts Amadeu Vives. 
Carla Galán va guanyar en la categoria Jo-
ves; Jan Salvador, en Joves+; Òscar García, 
en Adults, i Maria Ardel va ser la finalista.

A les 22 hores, el Cor País Meu va oferir 
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 
hereva de la trajectòria iniciada l’any 1999 
com a Cor de l’Aula de Música Tradicio-
nal i Popular (AMTP), del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
sempre sota la direcció d’en Ramon Ma-

Tot i l’ajornament del concert de la Maria del Mar Bonet, la resta del 
programa del II Festival de Músiques Amadeu Vives va oferir un gran nivell 
artístic.
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nent. La formació basa el seu treball en el 
repertori tradicional i popular català i de 
la mediterrània occidental, tractat amb els 
procediments més habituals i espontanis 
del “cant a veus” i presentant-se sempre 
al públic sense director aparent. La seva 
interpretació i escenografia van colpir el 
públic assistent.

Després de la momentània tristor per 
l’ajornament del concert de la Maria del 
Mar Bonet, la programació va tornar a 
fer palesa la gran qualitat dels artistes pre-
sents en aquesta edició, que, malgrat les 
incidències, evidència la consolidació del 
festival que Collbató dedica al seu il·lustre 
creador.
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Actualitat

La jornada també va comptar amb 
l’experiència de les famílies acolli-
dores, amb la Maria Corominas i 

en Joan Masdefiol, que van reflexionar 
sobre les motivacions, dificultats i re-
compenses d’acollir, i amb els membres 
de l’associació CollbatóDONAlaMA, que 
van explicar les seves experiències de vo-
luntariat amb refugiats al camp de Ritso-
na i a un squat d’Atenes.

El regidor de Benestar Social, Alex Sama-
ranch, va introduir la jornada destacant 
l’esforç dels voluntaris per intentar pal-
liar les tragèdies humanes que generen 
fets com la guerra de Síria. A continua-
ció, quatre dels integrants de Collbató-
DONAlaMA van explicar les causes de 
la guerra de Síria i les seves experiències 
durant la seva estada de cinc setmanes a 
Grècia, dividida entre el camp de refugi-
ats de Ritsona i l’escola Jasmmine School, 
d’Atenes, que també acull refugiats.

A continuació, la Patrícia Riera, de l’àrea 
de Benestar Social de l’Ajuntament, va in-
troduir una taula rodona amb l’Ahmed i 
l’Amer Alzayed, dos refugiats sirians que 
viuen a Esparreguera, i la Maria Coro-
mines i en Joan Masdefiol, que els han 
acollit. La taula rodona va cloure amb 
l’emoció de conèixer de primera mà les 
incerteses, pèrdues, perills i, finalment, 
les noves oportunitats i esperances d’unes 
joves vides afectades de ple per un episodi 
tan traumàtic com és una guerra.

Els assistents també van tenir l’oportu-
nitat de veure l’exposició de fotografies 
“My friend”, amb imatges d’Abdulazez 
Dukhan i Karrar Al-Azzawi, dues perso-
nes refugiades a un camp de Grècia que, 
actualment, viuen a Europa. Aquesta ex-
posició, que mostra el dia a dia dels camps 
de refugiats, va ser al Casal de Cultura fins 
al 23 de novembre.

L’experiència dels refugiats, en primera 
persona

La vetllada “D’aquí i d’allà”, celebrada el 16 de novembre al Casal de Cultura, 
va permetre els assistents conèixer, en primera persona, l’experiència de 
dos refugiats siris, Ahmed i Amer Alzayed, que s’han integrat totalment en 
la societat catalana, i que van explicar les seves vicissituds fins a arribar a 
Esparreguera, on viuen actualment.
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La Comissió de Reis cerca col·laboració en el muntatge de les carrosses de la 
Comitiva Reial i nens i nenes que vulguin formar part de la Cavalcada.

Un any més arriba el Nadal i 
els Reis Mags d’Orient. A 
Collbató, la Comissió de Reis 

és l’encarregada de la preparació, el 
muntatge i la construcció de carros-
ses, així com la coordinació de nens 
i nenes que, molt il·lusionats, par-
ticipen en l’acompanyament de Ses 
Majestats durant la Cavalcada. És una 
feina intensa i molt gratificant que 
queda reflectida en les cares d’alegria 
i emoció dels més menuts en una nit 
tan especial.

Enguany, la Comissió de Reis cerca 
col·laboració en el muntatge de les 
carrosses de la Comitiva Reial. Si vols 

participar en la construcció de les in-
fraestructures que lluiran el pròxim 5 
de gener, només cal que t’apropis els 
diumenges del mes de desembre a par-
tir de les 09 hores a la Nau. Per més 
informació contacta el telèfon 628 66 
78 18 (Guillem).

Si tens nens o nenes interessats/es a 
participar en la Cavalcada de Reis cal 
contactar aquest altre número de te-
lèfon: 666 33 22 28 (Rosa). Les places 
són limitades.
Fes que la màgia de la Cavalcada de 
Reis envaeixi Collbató!
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Medi Ambient

Distribució de bosses reutilitzables, manual de bones pràctiques i proves 
pilot per lliurar aliments al banc d’aliments de Collbató... Algunes de les 
accions fetes al mercat municipal per conscienciar i reduir els residus.
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Accions per conscienciar i reduir els residus 
al mercat municipal

El 26 de novembre es va dur 
a terme la tercera jornada 
per conscienciar i reduir 
els residus al mercat muni-

cipal. En total, els dies 22 d’octubre, 
12 de novembre i ahir s’han distri-
buït més de 3.000 bosses reutilitza-
bles entre els compradors, per no fer 
servir bosses de plàstic, s’ha preparat 
conjuntament amb els paradistes el 
manual de bones pràctiques i s’han 
fet proves pilot per lliurar al banc 
d’aliments de Collbató aquells ali-
ments que no es poden vendre però 
estan en bon estat.

Les accions que eren fàcilment detec-
tables pel públic eren la distribució 
de les bosses reutilitzables i el tea-
tre de carrer per conscienciar sobre 
la necessitat de reduir residus, però 
l’Ajuntament ha fet també altres ac-
tuacions per millorar-ne la gestió.

En els tres dies s’han repartit més 
de 3.000 bosses reutilitzables (unes 
1.000 aproximadament per dia); els 
dies 22 d’octubre i 12 de novembre, 
en un punt d’informació, i ahir, in-
cidint directament en el moment de 
compra a la parada i donant informa-
ció tant al paradista com al compra-
dor a la vegada.

Com a resultat s’ha elaborat i dis-
tribuït el manual de bones pràcti-
ques que els paradistes tenen penjat 
a la seva parada, i que adjuntem en 
aquesta notícia.

També s’han fet dues proves pilot, 
els dies 12 de novembre i ahir, per 
valorar el potencial de malbaratament 
alimentari que es pot evitar, treballant 
de manera conjunta amb les parades 
de venda de menjar. En finalitzar la 
venda de diumenge, s’ha recollit i por-
tat al banc d’aliments el menjar que tot 

i no poder ser venut després del mer-
cat sí que es pot aprofitar perquè en-
cara està en bon estat i s’ha vehiculat a 
través del banc d’aliments de Collbató. 
Ara es valorarà la quantitat d’excedent 
que es pot recollir per dia i s’analitzarà 
la capacitat de gestionar aquest exce-
dent alimentari amb els voluntaris del 
banc. Així s’establirà de manera per-
manent aquesta via d’aprofitament 
d’aliment fresc, en benefici dels usua-
ris del banc d’aliments.

La continuïtat i finalització del pro-
jecte tindrà lloc amb la implantació 
de la recollida selectiva del mercat 
l’any 2018 quan s’implanti al munici-

pi la recollida selectiva porta a porta 
de les 5 fraccions, en tant que desa-
pareixeran els contenidors de carrer, 
entre ells els del passeig Mansuet que 
utilitza ara el Mercat.

Ara s’ha fet el primer pas per una mi-
llor gestió dels residus, reduir la seva 
generació, i posteriorment es treba-
llarà amb els paradistes una millor 
separació dels residus que generin i 
en comptes de dipositar-los als con-
tenidors de carrer, es recolliran mit-
jançant àrees d’aportació emergents 
que només s’instal·laran durant les 
hores de funcionament del Mercat 
dels diumenges.
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Cultura
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Més de 60 collbatonins van assistir, l’11 de no-
vembre, a la representació de “Desig sota els oms”, 
del dramaturg americà Eugene O’Neill, al Teatre 
Nacional de Catalunya. L’obra, dirigida pel reco-
negut Joan Ollé, comptava amb actors com Ivan 
Benet, Pepo Blasco, Laura Conejeros, Pep Cruz o 
Santi Ricard.

Prèviament a la representació, els assistents van 
participar en un taller sobre l’obra, que es va dur 
a terme el passat dimarts, per fer una primera 
aproximació a l’obra d’O’Neill, guanyador del Pre-
mi Nobel de Literatura, quatre vegades del Premi 
Pulitzer, i és considerat el pare del teatre estatuni-
denc modern.

L’activitat d’ahir forma part del programa “Llegir 
al Teatre”, promogut per les biblioteques i que vol 
apropar els espectadors a l’art dramàtic.

Més de 60 collbatonins, al Teatre Nacional de Catalunya

Xavier Bosch i el vestit dels pensaments

El periodista i escriptor Xavier Bosch va 
protagonitzar el Club de Lectura del 23 
de novembre amb la presentació de la 
seva novel·la “Nosaltres dos”, un èxit de 

vendes al passat Sant Jordi. 

Com a bon periodista i comunicador, Bosch va 
explicar-se amb detall i amb molt d’humor davant 
d’una audiència que omplia la Sala d’Actes del Ca-
sal de Cultura.

Bosch va fer una aferrissada defensa del llenguatge, 
que va definir com “el vestit dels pensaments” i va 
explicar les motivacions que explicaven la creació 
de la seva darrera obra, que explica la relació al llarg 
dels anys del Kim i la Laura.

Xavier Bosch va ser presentat per la regidora de 
Cultura, Maria Teresa Casanovas, i la directora 
de la Biblioteca, Sílvia Closas, que va preguntar-li 
sobre algunes de les claus de la seva novel·la; entre 
elles, la gestió dels sentiments.

Aprofitant la presència de l’escriptor, ahir també 
es va procedir a lliurar els diplomes als partici-
pants en el taller d’escriptura creativa que s’ha dut 
a terme els darrers mesos al Casal.



Tot just arribada de Berlín, 
Teresa Forcades va om-
plir el Casinet de Collbató 
el 24 de novembre en la 

inauguració del VII Cap de Setmana 
Solidari. La metgessa, teòloga i monja 
benedictina va presentar el seu llibre 
“Fe i llibertat” i va reflexionar sobre els 
conceptes d’amor, fe, llibertat, i, en un 
final d’alt contingut teològic, sobre la 
llibertat que Déu ha donat a la huma-
nitat per deixar-nos espai d’actuar amb 
llibertat. La jornada va ser inaugurada 
pel president de l’associació, Josep Llu-
ís Escriu, i Rosa Montells, directora de 
l’Alzina de Collbató.

Dissabte van continuar els actes del 
Cap de Setmana Solidari amb dues ac-
tivitats ben diferents. A primera hora 

de la tarda, Manel Rivero va explicar 
com estalviar fins a 300 euros a l’any 
amb la factura elèctrica. Entre altres 
mesures, va explicar quines són les 
tarifes més econòmiques, quan i com 
baixar la potència, la possibilitat d’aco-
llir-se al Bo Social. A les 19 hores, va 
haver-hi sessió de teatre, amb la sec-
ció de teatre La Teatral, formada per 
personal de ‘la Caixa’, que ens va oferir 
l’obra “L’antiquari”, premi Bambolina 
de Torredembarra 2012, amb la parti-
cipació, entre l’elenc, amb dos collba-
tonins, la Maria Àngels Sellés i l’Albert 
Mateu, que van extreure somriures 
al nombrós públic amb les peripècies 
quotidianes que es mostraven a l’obra.

Finalment, diumenge els voluntaris de 
Collbató per a la Solidaritat van expli-

car la seva experiència acollint nens de 
la comarca de Korma (Regió de Go-
mel) de Bielorússia, zona molt afectada 
per Txernòbil. Els acollits van dismi-
nuir més d’un 40% de mitjana el seu ni-
vell de radiació per l’estada a Collbató 
durant l’acollida 2017.

Durant tot el cap de setmana, el Ca-
sinet va presentar diverses exposicions 
fotogràfiques: “Txernòbil, l’enemic in-
visible” de FEDASIB i International 
Chernobyl Network, guanyador del 
Photon Festival España 2016; “Vols 
Acollir? Vols donar esperança de vida?”, 
de l’ONG Collbató per a la Solidaritat, i 
el fotodocumental “30 Anys de Txernò-
bil”, produït per FEDASIB i Internatio-
nal Chernobyl Network amb la col·labo-
ració de “Collbató per a la Solidaritat”.

VII Cap de Setmana Solidari amb Teresa Forcades

Actualitat
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Els nens, nenes i joves van 
explicar a través d’un power 
point què és el centre obert, 
què es fa i també van poder 

preguntar curiositats vers l’entitat 
bancària. Alhora, els hi van explicar 
que la seva aportació econòmica ha 
servit per comprar ordinadors por-
tàtils, una impressora, un projector, i 
material didàctic i esportiu, molt ne-
cessari per al centre.

La visita va servir també per conscien-
ciar els nens i nenes i joves del valor de 
l’Obra Social de la Caixa i fer partícips 
als treballadors de l’entitat bancària de 

la importància d’aquest servei. Final-
ment es va presentar el nou projecte 
del Centre Obert pel 2018.

El centre obert ofereix a menors i 
adolescents un suport educatiu que 
els ajudi a millorar la seva integració 
escolar i social, els nivells d’aprenen-
tatge i l’adquisició d’actituds, valors 
i normes socialment establertes per 
donar continuïtat al procés educatiu i 
escolar dels menors posant èmfasi en 
l’enfortiment d’aspectes que no són es-
sencialment acadèmics però que sí que 
influeixen en el rendiment escolar i en 
el creixement personal.

Portes abertes

Visita de treballadors de ‘la Caixa’ al centre 
“Portes Obertes”

Dimarts 21 de novembre i dimecres 22 de novembre, el centre obert “Portes 
Obertes” va rebre la visita de treballadors de l’entitat bancària la Caixa, que 
cada any, hi col·laboren econòmicament des de l’Obra Social de la Caixa.
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MARIA DEL MAR BONET ACTUARÀ A COLLBATÓ EL 16 DE 
DESEMBRE

Fins a l’11 de desembre ja 
pots bescanviar les entrades 
anticipades del concert de 

la Maria del Mar Bonet que es va 
suspendre, per les entrades per al 
nou concert que tindrà lloc el 16 
de desembre. Pots bescanviar-les a 
les oficines del Casal de Cultura de 
Collbató, fins al dilluns 11 de de-
sembre, a l’horari habitual del Casal 
(Dilluns a dissabte, de 10 a 14 ho-
res i de dilluns a divendres, de 16 a 
20.30 hores).

Si no tenies entrades i volies anar 
al concert, les entrades que quedin 
disponibles fins a completar l’afo-
rament es podran recollir el mateix 
dia del concert, 16 de desembre, a 
partir de les 19 hores, a les taquilles 
del Casinet. El concert serà al Ca-

sinet, a les 22 hores. Et recordem 
que el concert és gratuït i que es 
demanarà una col·laboració vo-

luntària d’1 euro en benefici de la 
Marató de TV3.

Concert
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Entitats

Gener neix una nova associació de ball, al centre de Collbató, al gimnàs de 
les Antigues Escoles. Si vols cuidar el teu cos mentre gaudeixes de Zumba, 
balls llatins o sevillanes, contacta’ls!

COS SA I MENT SANA, MITJANÇANT EL BALL

A partir del mes de gener, l’Asso-
ciació de Ball Balla Collbató co-
mençarà a oferir classes de ball al 

gimnàs de les Antigues Escoles a grups 
de 15 persones com a màxim. En prin-
cipi, els grups que es volen conformar 
són de Zumba Dance, balls llatins (salsa i 
bachata), sevillanes i Dance Line (similar 
al Country), però l’oferta final de cursos 
s’anirà ampliant i dependrà de les neces-
sitats dels seus socis. 

En principi, les classes de coreografies de 
ball Zumba Dance tindran lloc, en dife-
rents grups, els dilluns, dimarts i dijous, 
de 9.30 a 10.30 hores del matí i de 19 a 20 
hores, al vespre. També hi han previstos 
cursos de balls llatins (salsa i bachata), en 
parelles, amb grups dijous, de 20 a 21 ho-
res, de sevillanes (iniciació), dimecres, de 
18 a 19 hores, i de Dance Line.

ASSOCIACIÓ DE BALL BALLA 

COLLBATÓ

Gimnàs de les Antigues Escoles 

(Passeig de la Fumada, 8), a partir 

de gener de 2018

Cursos de Zumba Dance, balls 

llatins (salsa i bachata), sevillanes i 

Dance Line

CONTACTE:

www.facebook.com/ballacollbato

correu-e: ballacollbato@gmail.com

622 072 554 

(Mònica)

Balla Collbató

La cara visible de la nova associació 
és la Mònica Ferret, una monitora 
amb àmplia experiència en la direcció 
d’aquests cursos. La Mònica explica 
que les activitats estaran relaciona-
des amb el ball i l’expressió corporal, 
adopta el lema de ment sana en cos 
sa i destaca que és importantíssim 
poder desconnectar de la vida diària 
i de les precupacions. Segons afirma, 
quina millor manera de fer-ho que 
ballant diferents tipus de dansa o re-
laxant-amb una classe de ioga i me-
ditació.

Pròximament anunciaran la seva agen-
da d’activitats i horaris a la seva pàgina 
de facebook. Posa’t en contacte amb 
ells per conèixer què et poden oferir. 
Balla a Collbató!
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COLLBATÓ, A “ALGUNA PREGUNTA 
MÉS?”, DE TV3
El 22 de novembre, a les 22 hores, en Peyu ens va presen-
tar al programa “Alguna Pregunta Més?”, de TV3, l’Anna 
Agudo, que va definir com la millor imitadora catalana de 
la cabra montserratina! “Alguna Pregunta Més?” és el pro-
grama d’humor més veterà de TV3, ja que fa 13 temporades 
que és en antena.

BOTIFARRADA POPULAR DE L’ANC A 
LA PLAÇA DE L’ERA
L’ANC a Collbató va celebrar el 10 de novembre una 
botifarrada popular a la plaça de l’Era en solidaritat 
amb els presos polítics. A partir de les 9.30 hores, els 
participants van poder degustar unes botifarres fetes a 
la mateixa plaça i fer sobretaula, comentant la situació 
política actual. Més de 100 persones s’hi van apropar 
per agafar forces mentre col·laboraven en la caixa de 
solidaritat amb les seves aportacions.

COLLBATÓ PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓ DEL 60È ANIVERSARI D’EADA
L’alcalde, Miquel Solà, i la segona tinent d’alcalde, M. 
Teresa Casanovas, van participar, el 10 de novembre, en 
l’event EADA Annual Meeting 2017, que celebrava el 60è 
aniversari de la creació d’aquesta escola de negocis, valorada 
com una de les 50 millors del món. A banda de Barcelona, 
EADA està radicada a Collbató des de 1989 amb el Collbató 
Residential Training Campus, ubicat al carrer Manlleu, 33. 
L’EADA Annual Meeting 2017, es va celebrar a l’Hivernacle 
del Poble Espanyol, a Barcelona. L’edició de l’esdeveniment 
anual de l’associació d’alumnes d’EADA, EADA Alumni, era 
especial perquè coincidia amb la commemoració del 60 ani-
versari de la institució. En total, van assistir 1.500 persones 
entre alumnes de totes les dècades d’EADA, participants ac-
tuals de tots els programes d’EADA, membres del Patronat 
i del Comitè de Direcció, així com personalitats del món 
econòmic, polític i social.

Breus
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Grups Polítics

VOTA LA LLISTA DEL PRESIDENT. 
VOTA JUNTS PER CATALUNYA

El dia 21/12 estem cridats, altre cop, a les urnes per triar el Parla-
ment i Govern de Catalunya injustament, i segurament il·legal-
ment, destituïts per l’aplicació de l’article 155 per part del PP, PSOE 
(amb PSC) i Ciutadans. Llavors, votar el president Puigdemont 
és deixar clar que Rajoy, i a tota aquesta colla, “que no pot posar i 
treure presidents”.
Convocant les eleccions del 21D l’estat espanyol s’ha vist obligat a 
assumir allò que nega sistemàticament: el futur de Catalunya s’ha 
de resoldre a les urnes. Reiterem que la democràcia és l’únic camí. 
Ara ja comencem a guanyar...
L’1 octubre va ser una jornada històrica pel nostre país, que no vam 
poder celebrar.
El 155 ve de l’1 d’octubre. Però el 21 de desembre també ve de l’1 d’octubre.
El 21 de desembre direm ben alt que som ciutadans, que som so-
birans, que mereixem un país millor. I aquesta és l’oportunitat del 
21 de desembre.
El dia 21 de desembre la gent escollirà:
· Ratificar la voluntat dels catalans de l’1 d’octubre
· Prendrem la llibertat en totes les formes i de tots els presos polítics
· Recuperarem l’esperança en el nostre futur.
· Recuperarem el govern que el 155 ens ha robat!
I passarem del “a por ellos” a fer-ho “per ells”!

EL COMPLIMENT D’UNA PROMESA

El mes que ve encara sine die, es farà realitat el nostre projecte 
estrella, el Parc Rural, que vertebrarà el territori dels voltants de 
la muntanya de Montserrat, fent possible un altre concepte del 
món rural tan oblidat i injuriat secularment, obrint camins a no-
ves iniciatives completament integrades i integradores. Possibili-
tant la regeneració de l’entorn, la recuperació del paisatge agrari i 
sobretot la dignificació de l’element humà que el compon, buscant 
la regeneració tan necessària en el camp, el pagès hauria de trobar 
amb aquesta iniciativa les eines necessàries per donar valor afegit 
al seu producte principal, com és l’oli que encara conserva l’afecte 
i renom d’èpoques passades, fent possible la seva promoció al gran 
públic.
L’anagrama Parc Rural hauria de ser sinònim de proximitat i qua-
litat, sense oblidar productes de l’horta, les fruites i el vi, l’esforç, 
la constància faran possible aquesta iniciativa, però sobre tot un 
canvi de mentalitat de la ciutadania, que hauria de veure el seu en-
torn amb altres ulls, on el respecte i la valoració són fonamentals 
perquè es pugui gaudir en total comunió amb l’entorn, i fruí del 
paisatge modelat per l’esforç i saben que un producte excel·lent el 
tindrem a quilòmetre zero.
Aquest projecte ens implica a tots i a tots beneficia, un entorn mi-
llor és possible, homes com el regidor Josep Estradé, que han tre-
ballat incansablement des del 2004 per fer realitat aquest projecte, 
per complir una promesa, per complir una part molt important 
del programa electoral del GIC, així amb constància amb dedica-
ció amb fermesa es treballa per la república catalana.

OBJECTIU COLLBATÓ
Sembla que la crisi territorial ha aconseguit monopolitzar 
l’agenda política del país i que marcarà les coordenades del debat 
polític en els propers mesos. Les eleccions del dia 21-D són si 
més no, atípiques, perquè les va convocar el president del go-
vern espanyol, es fan entre setmana i molt a prop de les festes 
de Nadal. Poden també ser decisives i sigui per entusiasme o per 
preocupació, esperem que la participació sigui molt elevada i es 
pugui governar durant una legislatura sencera i fer els projectes 
que calen perquè Catalunya continuï sent un referent. Aquest 
debat que perdura en el temps fa que els projectes municipals 
quedin estancats.
Què passa a Collbató? El dia d’avui, més enllà de l’equador de la 
legislatura, tenim un govern en minoria. No hi ha hagut pres-
suposts pel 2017 i tampoc s’han elaborat els del 2018. Des d’al-
gun mitjà municipal es diu que hi ha inversions previstes per a 
asfaltar carrers però no sabem en què es basen, ja que els pres-
supostos del 2018 no estan aprovats i, ni tan sols debatuts amb 
l’oposició, que ha de donar suport perquè s’aprovin. No tenim 
l’ambulatori, l’avinguda Centenari hauria d’estar asfaltada i re-
novada, no s’ha invertit en el Bosc del Missè i la neteja deixa 
molt que desitjar. I el POUM? El dia d’avui l’ajuntament no té 
tècnic de direcció dels recursos humans, la plaça de serveis jurí-
dics ha quedat deserta, l’arquitecta municipal ha plegat, les coves 
del salnitre porten més d’un any tancades i ara també el molí de 
l’oli, entre altres qüestions. Falta algú que lideri l’Ajuntament. 
Un alcalde que cobra dedicació exclusiva hauria de poder aten-
dre, també i sobretot, les qüestions que demana el poble. Se-
nyors del govern, pensin també en Collbató.
Us desitgem un BON NADAL!!

NO ENS ATUREM
Ja queda poc per acabar l’any. Fem una mirada enrere i valorem 
les nostres decisions.
Des d’una perspectiva política, actualment estem en minoria, i ho 
estem per haver prioritzat el compliment d’un dels principis que 
regeixen l’acció del govern, l’ètica.
“L’activitat dels regidors i del personal de l’Ajuntament ha de ser 
sempre honesta, objectiva i equitativa, sense favoritismes ni ac-
tuacions poc clares. L’interès general ha de prevaldre sempre per 
sobre d’interessos particulars.”
Hi ha qui ens acusa d’haver posat en perill l’estabilitat, el funcio-
nament del poble... Se’ns genera el dubte de quines decisions hau-
rien pres ells si s’haguessin trobat. Ho haurien tolerat?
Per una altra banda, se’ns acusa d’estar paralitzats. Si fem un repàs 
a les actuacions que es faran pròximament trobem: connexió se-
gura entre Les Illes i la Fumada amb enllumenat, canvi de terra a 
la pista poliesportiva Martí Gil, actuacions a la xarxa d’aigua per 
reduir fuites a l’Avinguda Centenari, C. de les Parellades i Passeig 
Mansuet (en aquest tram a més amb nova vorera més ampla i en-
llumenat), arranjament de la Plaça de l’Era, inversions a les Coves 
i l’Àrea d’Esplai de la Salut...
Un poble paralitzat que quasi cada cap de setmana s’omple de vi-
talitat, gràcies com no al nostre teixit associatiu, però també per 
l’agenda d’activitats municipal que permet l’impuls de noves inici-
atives com el Festival Amadeu Vives o taules rodones sobre temes 
d’actualitat com la crisi dels refugiats.
Un govern que diuen bloquejat, però que no s’atura, perquè té 
projecte i té principis.
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Collbató denuncia la violència envers les dones
Del 25 al 28 de novembre, Collbató va programar tota una sèrie d’actes de denúncia 
de la violència envers les dones, englobats en el Dia Mundial Contra la Violència de 
Gènere.

Igualtat

E l programa d’actes va començar, divendres 25, 
amb un taller familiar de pintura per realitzar 
una rèplica de l’exposició d’art públic d’Elina 

Chauvet, anomenada “Zapatos rojos”, que es va exposar 
a l’entrada del Casal de Cultura. Allà va tenir lloc l’acte 
institucional, amb l’encesa d’espelmes i la lectura del ma-
nifest. A continuació a la Sala d’Actes del Casal, els alum-
nes de 2n d’ESO de l’Institut de Collbató van presentar 
l’espot publicitari de sensibilització contra les violències 
masclistes que van realitzar i que tenia com a lema “Si 
l’amor t’apreta, no és la teva talla”. Finalment, es va fer la 
inauguració de l’exposició al voltant de la vida i obrà de 
l’escriptora Caterina Albert, coneguda amb el pseudònim 
de Víctor Català. La jornada va finalitzar amb un berenar 
per a tothom.

Dissabte25, a les 11 hores, la Biblioteca va fer un conta 
comptes, “Desexplicats”, en clau de gènere, per la com-
panyia Vivim del Cuento. A la tarda, el Casal de Cultu-
ra va oferir la pel·lícula “Figuras ocultas”, que explica la 
història de tres dones que van treballar a la NASA i la 
importància de les quals va ser silenciada, per ser dones i 
afroamericanes, a l’Amèrica dels anys 60.

Dilluns, a les 18 hores, a la Biblioteca va tenir lloc la con-
ferència sobre la vida i obra de l’escriptora Caterina Al-
bert, que signava com a Víctor Català, ja que la societat 
del moment no veia amb bons ulls que una dona escrivís.

Finalment, dimarts el Casinet va oferir el teatre fòrum 
“És de conya?”, amb la companyia Nus Teatre, un viatge 
per la socialització de gènere, l’amor romàntic i les vio-
lències subtils en la parella. 


