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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
Gener 2018

19 DIVENDRES
CLUB DE LECTURA. EMPAR 

MOLINER 

Trobada amb l’autora per parlar del seu 
treball.
Horari: 19 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)

20 DISSABTE
JORNADA DE PORTES OBERTES A 

LES COVES DE MONTSERRAT

Visites gratuïtes per als veïns de 
Collbató. Sessions a les 11, 12, 16.30 i 
17.30 hores. Més informació a www.
collbato.cat.

21 DIUMENGE
“LA PROESA DE L’ÀNIMA”. 

HOMENATGE A LLUÍS CASANOVAS

Presentació del llibre de Sandra Fisas 
sobre la vida d’aquest veí de Collbató
Horari: 12 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organitza: Ajuntament

JORNADA DE PORTES OBERTES A 

LES COVES DE MONTSERRAT

Visites gratuïtes per als veïns de 
Collbató. Sessions a les 11, 12, 16.30 i 
17.30 hores. Més informació a www.
collbato.cat.

24 DIMECRES
ESPAI CONCERT

Audició dels alumnes de l’Escola 
municipal de Música de Collbató
Horari: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Accés lliure

26 DIVENDRES
DIVENDRES DE FOTO: AVENTURA 

A L’ÀRTIC. FOTOGRAFIES DEL  

VIATGE D’EN JAUME BARTROLÍ A 

L’ARXIPÈLAG RUS

Tarda dedicada a la fotografia de la mà 
de l’equip d’Objectivament.
Horari: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)
Organitza: Objectivament (Assoc. 
fotogràfica de Collbató)

27 DISSABTE
TALLER CARNESTOLTES

Ajudeu-nos a construir el Sr. 
Carnestoltes a la biblioteca

Horari: 11.30 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Inscripció prèvia al Casal de Cultura o a 
b.collbato@diba.cat

JORNADA DE PORTES OBERTES A 

LES COVES DE MONTSERRAT

Visites gratuïtes per als veïns de 
Collbató. Sessions a les 11, 12, 16.30 i 
17.30 hores. Més informació a www.
collbato.cat.

28 DIUMENGE
JORNADA DE PORTES OBERTES A 

LES COVES DE MONTSERRAT

Visites gratuïtes per als veïns de 
Collbató. Sessions a les 11, 12, 16.30 i 
17.30 hores. Més informació a www.
collbato.cat.

30 DIMARTS
CONTE-CONTES “ELS 3 PORQUETS”

Us convidem a un conte contes 
teatralitzat a càrrec de l’Associació teatral 
La Forja
Horari: 17 hores
Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)
Col•labora: Teatre La Forja

EXPOSICIONS

Del 15 de gener al 3 de febrer
EXPOSICIÓ INSTANTS. LA PASSIÓ 

D’ESPARREGUERA

Horari: Dilluns a  divendres, de 10 a 14h 
i de 16 a 20.30 hores. Dissabtes, de 10 a 
14 hores.
Instants d’emoció, sentiment, treball, 
dedicació i amor de tot un poble que ha 
creat una obra mestra, que impressiona 
per la seva bellesa i commou per la seva 
grandiositat.
Al llarg dels anys, els diferents elements 
tècnics, artístics, visuals, teatrals, literaris 
i musicals que formen l’espectacle són 
desenvolupats fins a configurar una 
presentació escènica de primera qualitat, 
on es generen un ventall d’emocions que 
arriben al cor de l’espectador.
En aquesta exposició volem oferir-
vos un tast d’aquestes emocions 
compartides entre els esparreguerins i 
esparreguerines i el nostre públic.
Organitza: Ajuntament
Col•labora: La Passió d’Esparreguera



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)

Collbató dóna 
la benvinguda al 

2018 

Collbató va oferir un complet conjunt 
d’activitats per donar la benvinguda 
al 2018. El 31 de desembre, a les 20 
hores, es va celebrar el tradicional 

sopar de germanor al Casinet, que va registrar 
una gran assistència.

Després del sopar, el punt de trobada per cele-
brar el final d’any va ser la plaça de l’Església. 
Raïm i cava van saludar el nou any al ritme de 
les campanades del rellotge de l’església.

Un cop iniciat el 2018, a partir de les 00.15 
hores i, fins a les 5 de la matinada, el ball i la 
celebració van protagonitzar la gran festa al 
Casinet, amb DJ. 

Collbató informa | 3



Les Coves de Montserrat, 

a l’interior del massís de 

Montserrat i en el terme 

municipal de Collbató, 

obriran de nou al públic amb una 

proposta audiovisual d’avantguar-

da i espectacular que les situa com 

una de les atraccions turístiques i 

culturals més innovadores d’Euro-

pa. 

L’audiovisual, realitzat per Wasabi 
Produccions amb la tècnica del vídeo 
mapping, projectat directament a una 
de les parets de l’interior de les coves, 
i amb animacions 3D, recrea, amb 
imatges, la història de les coves, des de 

la prehistòria fins als nostres dies i la 
relació amb l’entorn. L’audiovisual, de 
17 minuts, presenta una banda sonora 
original i efectes de so, potenciats amb 
il·luminacions de les parets adjacents 
que subratllen els moments més dra-
màtics. 

En l’audiovisual, es mostra la creació 
del massís de Montserrat, l’aparició 
dels primers pobladors de la zona, les 
diferents cultures i la seva relació amb 
la muntanya, i la seva influència en la 
cultura (com el guerriller Mansuet) i 
en la creació artística (les coves com a 
font d’inspiració de Gaudí). L’audiovi-
sual també mostra Montserrat com un 

organisme viu, sempre canviant, amb 
imatges estilitzades i plenes de simbo-
lisme. Més que un documental, és una 
creació artística, que, a partir de la his-
tòria, ofereix imatges belles i plenes de 
fantasia. 

Per a la projecció de l’audiovisual di-
rectament a la paret de les Coves, plena 
d’irregularitats, es van haver de realit-
zar càlculs per compensar les deforma-
cions de les imatges i, de vegades, per 
fer servir aquestes irregularitats com a 
elements per potenciar la càrrega dra-
màtica de les imatges. Així mateix, per 
recrear les escenes en les quals aparei-
xen persones, es van realitzar una sèrie 

Les Coves de Montserrat es projecten al futur

Actualitat

•  Un espectacular audiovisual de 17 minuts amb tecnologia vídeo mapping i 
projectat directament dins la Cova donarà la benvinguda als visitants i explicarà 
la història de les Coves i la seva relació amb l’entorn, des de la prehistòria fins als 
nostres dies.

• És la primera vegada que es fa servir aquesta tecnologia a l’interior d’una cova. 
Les Coves de Montserrat se situen al capdavant en innovació i ofereixen un 
espectacle sense precedents al món dels equipaments turístics i culturals.

•  A més de la instal•lació dels nous equips d’àudio, vídeo i llum, les Coves i el 
seu entorn han rebut nombroses millores, com el canvi d’estructures i platees 
a l’interior, l’arranjament i condicionament de l’aparcament i del vial d’accés, i 
l’adequació de la línia elèctrica i una nova estació transformadora. 
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de filmacions amb actors reals al teatre 
La Passió d’Esparreguera, que van ser la 
base sobre la qual es va treballar per cre-
ar digitalment les imatges que es projec-
ten a la Cova.
Les projeccions es fan mitjançant dos 
projectors amb tecnologia làser d’alta 
resolució que actuen sincrònicament, 
un sobre l’altre, i les projeccions dels 
quals es compenetren per oferir un for-
mat quadrat, adequat per a la paret on 
es projecten les imatges. 

Per dotar d’espectacularitat al so, l’equip 
instal•lat ofereix 1.600 watts de potèn-
cia, amb quatre altaveus i un subwoo-
fer. Finalment, al voltant de la projecció 
s’han instal•lat 20 projectors led amb 
tecnologia led multicolor sincronitzada.

Tota la instal•lació es gestiona amb un 
sistema de control domòtic que permet 
la creació d’altres configuracions dife-
rents a l’originalment dissenyada per 
acompanyar la projecció. 

L’audiovisual és la presentació de la his-
tòria i simbolisme de les Coves i serà la 
introducció a la visita, que ofereix un 
recorregut subterrani de 500 metres.

Pel que fa a l’interior de les coves, s’ha 
realitzat el canvi d’estructures i platees 
existents actualment.

L’Àrea d’Esplai la Salut, que és la porta 
d’entrada al camí d’accés, també ha re-
but millores, com l’arranjament, condi-
cionament, asfaltat i delimitat de l’apar-
cament; del sender intermedi d’accés a 
les coves, amb la consolidació de la seva 
plataforma, l’estabilització dels marges, 
i la protecció amb tanques dels trams 
més exteriors; i l’arranjament de la cor-
ba del vial principal per afavorir el gir 
dels autocars que hi accedeixen.

També s’ha procedit a l’adequació de la 
línia elèctrica entre l’Àrea d’Esplai la Sa-
lut i les Coves, amb la instal•lació d’una 
nova estació de transformació de mitja 
i baixa tensió i del cablejat exterior de 
la línia d’alimentació de les coves. Els 
treballs han comportat el soterrament 
de la línia elèctrica per la carretera i pel 
camí i les escales d’accés a la instal•lació, 
que s’ha reconstruït tal com eren abans 
de l’actuació.
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El projecte s’ha estructurat en 
dues fases per facilitar la in-
versió municipal: la reforma 
de l’edifici existent i la seva 

ampliació. En total, es calcula el termi-
ni d’execució en uns 17 mesos; 7 per 
a la primera fase i 10 per a la segona.

A la primera fase es reformarà l’edifici 
existent, dotant-lo de quatre consultes 
i els serveis necessaris per al seu fun-
cionament (vestíbul, sala de descans, 
dues sales d’espera, rac informàtic, dos 
banys, sala de neteja, instal•lacions i 
vestidor). Aquesta fase té un cost total 
amb IVA de 379.559 euros, del qual 
es farà càrrec l’Ajuntament, amb cofi-

nançament de la Diputació de Barce-
lona.

La segona fase serà l’ampliació d’aquest 
edifici perquè disposi de dues consultes 
més, magatzems, vestidors, urbanització 
de l’àrea d’accés al consultori, i ampliació 
de la pèrgola per guanyar superfície per 
a la instal•lació de plaques fotovoltaiques, 
entre altres actuacions. En aquest cas, el 
cost total amb IVA és de 384.500 euros 
i se’n farà càrrec la Generalitat de Cata-
lunya.

CatSalut subministrarà els equips de sa-
lut, amb un valor de 99.099,42 euros.
Amb la intervenció en aquest equipa-

ment es millorarà el servei que s’ofereix a 
la ciutadania i les condicions de treball del 
personal del consultori, a la vegada que es 
manté en ús un edifici existent al munici-
pi. L’edifici s’ha projectat per tal que ten-
deixi a un consum gairebé nul (NZEB) i 
ha obtingut una qualificació energètica A.

Collbató té actualment el consultori 
mèdic a la planta baixa de la Casa de la 
Vila, un equipament que ha quedat petit 
i cal ampliar, però la casa consistorial no 
disposa de l’espai necessari. Per això s’ha 
decidit traslladar-lo a l’edifici de les anti-
gues escoles, que estarà disponible d’ací 
a poc temps, ja que les entitats que acull 
s’instal·laran en el Casal de Cultura.

La Diputació lliura a Collbató el projecte executiu 
del consultori mèdic a les antigues escoles

La Diputació de Barcelona ha lliurat a Collbató el projecte executiu per a 
l’adequació i ampliació de les antigues escoles, l’equipament que albergarà 
el consultori mèdic. 

Serveis
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En els seus fonaments de dret, 
la jutgessa comparteix els ar-
guments de l’Ajuntament i 
afirma que resulta qüestiona-

ble l’interès legítim de Sorea tenint en 
compte que “la concessió va finalitzar 
el desembre de 2015, raó per la qual la 
decisió adoptada per l’Ajuntament de 
reinternalitzar la gestió del servei no 
afectava en res a l’entitat actora (Sorea) 
ni de forma directa ni indirecta, ni és 
una decisió que repercuteixi en els in-
teressos de Sorea, ja que efectivament 
l’Ajuntament de Collbató, en cas d’es-
timació del recurs, no estaria obligat a 
gestionar el servei de forma indirecta 
mitjançant un concessionari”. És a dir, 
com la concessió ja va finalitzar, l’Ajun-
tament tenia la potestat de triar lliure-
ment el tipus de gestió que volia per al 
subministrament d’aigua a la vila, sense 
cap mena d’obligació envers l’anterior 

El jutjat dóna la raó a l’Ajuntament i no admet el 
recurs de Sorea contra la gestió directa de l’aigua

La jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona ha declarat 
inadmès el recurs que havia presentat l’empresa Sorea, Sociedad General de 
Abastecimiento de Aguas, contra l’Ajuntament de Collbató i contra Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, S.A. (GIACSA).

model de concessió o l’empresa que hi 
participava.

La jutgessa segueix el mateix criteri que 
ja va establir en la recent sentència de 
l’Ajuntament d’Olost, un cas similar i 
que es va fallar també a favor de l’Ajun-
tament.

La sentència del cas de Collbató dóna 
resposta a un llarg procés que es va inici-
ar l’11 d’abril de 2016, quan Sorea, Socie-
dad General de Abastecimiento de Aguas 
va presentar un recurs contra l’acord del 
ple de l’ajuntament de Collbató del 21 de 
març de 2016 pel que es desestimaven 
les al·legacions contingudes en l’escrit 
de Sorea del 7 de març d’impugnació 
d’acords del ple de l’Ajuntament celebrat 
l’1 de febrer i que havia aprovat en gestió 
directa, el subministrament d’aigua po-
table, l’adhesió del municipi al consorci 

per a la Gestió Integral d’Aigües de Ca-
talunya (GIACSA) i la gestió del servei 
mitjançant aquest consorci.

L’11 d’octubre de 2016, Sorea va dema-
nar al jutjat que anul·lés els acords que 
impugnava i tots els actes que s’hagues-
sin fet en execució d’aquests acords. El 29 
de novembre, l’ajuntament va demanar 
que no s’admetés a tràmit el recurs per 
manca de capacitat processal i manca de 
legitimació activa i subsidiàriament es 
desestimés i es confirmés l’acte recorre-
gut, tal com ha fet la jutgessa.

Contra aquesta sentència, Sorea pot 
presentar recurs d’apel·lació. En tot cas, 
la sentència és un gran èxit per a l’Ajun-
tament perquè valida els arguments pre-
sentats i el procés pel qual es va decidir 
gestionar de manera directa el subminis-
trament d’aigua a Collbató.
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Serveis

Tota obra d’infraestructura 
comporta molèsties als veïns, 
però l’inici de les obres pel 

canvi de subministrament de gas a 
Collbató, de gas propà a gas natural, 
va comportar moltes més molèsties 
i incidències de les acceptables. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament va cons-
tituir un gabinet de crisi amb repre-
sentants de tots els departaments 
afectats que va obligar a fer reunions 
constants de seguiment amb tots els 
contractistes que estaven actuant a la 
població. Finalment es va aconseguir 
finalitzar el canvi en els quatre sec-
tors previstos abans que acabés l’any 
i complint els terminis previstos. 
Aquest 2018 està previst realitzar 
el canvi en els 7 sectors que queden 
pendents. 
Representants de l’Ajuntament, co-
ordinats pel regidor d’Acció Territo-
rial i Mobilitat, Josep Estradé i amb 
la participació de l’alcalde, Miquel 
Solà, van fixar una reunió urgent el 
12 de desembre amb directius de Gas 
Natural, els tècnics directors d’obra 
de la mateixa empresa, gestors de 
l’empresa instal•ladora Activais i els 
responsables de l’empresa subcon-
tractada per Gas Natural per a les 
obres d’adequació de la xarxa general 
de subministrament. 
A la reunió es va traslladar a Gas Na-
tural, com empresa responsable de 
tota l’actuació, el malestar de l’Ajun-
tament i dels veïns per les deficients 
actuacions realitzades pels defectes 
de senyalització, la manca de progra-
mació i les incidències provocades 
tant en la mobilitat com per l’afec-
tació de serveis d’aigua i enllumenat.
L’Ajuntament va obligar els respon-
sables de les obres a aportar un pla 
d’etapes programat d’aquestes actu-
acions, que havia de contemplar la 

millora de senyalització i dels passos 
de vehicles i vianants, la reposició de 
rases, tasts i serveis afectats i el ca-
lendari d’actuacions per tal de poder 
avisar i senyalitzar amb antelació. 
Les obres van quedar suspeses fins 
al moment que l’empresa va aportar 
tota aquesta documentació. 

Durant tot el procés, la informació 
sobre l’estat de les obres i les inci-
dències es va publicar als mitjans de 
difusió de l’ajuntament, pàgina web i 
xarxes socials. Es va habilitar un ser-
vei d’assistència durant el cap de set-
mana per als veïns que no hi eren de 
dilluns a divendres i per a qualsevol 
incidència.

Així mateix, el regidor Estradé també 
va convocar reunions de seguiment 
específiques amb el Grup Soler, la 
constructora que s’encarregava de 
les obres a la via pública. En aquestes 
reunions es va fixar un primer ca-
lendari d’actuacions per finalitzar les 

obres amb els estàndards de qualitat 
adequats, recobrir tots els sondatges 
fets prèviament –uns 50–, i refer to-
tes aquelles intervencions a la via que 
no complien amb aquests mínims de 
qualitat.

L’Ajuntament també va exigir canals 
de comunicació efectius i immediats 
amb els responsables de l’obra per 
rebre informació a temps real sobre 
qualsevol problema o incidència de-
tectats i assegurar la coordinació en-
tre Ajuntament, Guàrdia Municipal i 
l’empresa encarregada.

Arran de les experiències viscudes, 
que van comportar el seguiment de 
tot el procés, també durant el cap de 
setmana, s’implantaran les accions 
adients per assegurar que la segona 
fase d’implantació del nou subminis-
trament comporti menys incidències 
i molèsties per als veïns. Propera-
ment, anirem informant de la plani-
ficació d’aquests treballs. 

Un canvi a mig gas
L’inici de les obres per al canvi del subministrament, de gas propà a gas 
natural, va obligar l’Ajuntament a reunions contínues amb els contractistes 
per assegurar la qualitat de les obres i de l’adequació de les instal·lacions 
interiors de calefacció, aigua calenta sanitària (ACS) i cuina.

Del gas propà al gas natural a Collbató
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Un total de 2.813 collbatonins i collbatonines, el 86,90% del 
total del cens, van exercir el seu dret a vot en aquestes elec-
cions, un percentatge superior en un 3,49% al registrat en les 

eleccions del 2015, que va ser del 83,41%. Del total de vots, 
2.793 van anar a les candidatures que es presentaven; 424 
van ser abstencions; es van registrar 16 vots nuls i 4 en blanc.

Les forces polítiques que defensen la República Catalana 
i que denuncien l’aplicació de l’article 155 van aconseguir 
un 59,6% dels vots emesos a Collbató en les eleccions al 
Parlament de Catalunya celebrades el 21 de desembre. 

Així, ERC va rebre 820 vots (29,32%); Junts per Cata-
lunya, 685 vots (24,49%), i la CUP, 162 vots (5,79%). La 
suma d’aquestes tres formacions dóna el percentatge del 
59,6%.

ERC: 820 vots

Junts per Catalunya: 685 vots

Ciutadans: 594 vots

PSC: 258 vots 

Catalunya en Comú – Podem: 175 vots 

CUP: 162 vots 

PACMA:18 vots 

Recortes Cero – Grupo Verde: 8 vots 

(29,32%)

(24,49%)

(21,24%)

(9,22%)

(6,26%)

(5,79%)

(0,64%)

(0,29%).

LES CINC TAULES DEL COL·LEGI ELECTORAL LA SALUT DE COLLBATÓ VAN REGISTRAR ELS SEGÜENTS RESULTATS:
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Les candidatures favorables a la República Catalana 
aconsegueixen el 59,6% dels vots a Collbató



Notícies

Cavalcada de tradició i modernitat

A banda de la tradicional caval-
cada organitzada per la Co-
missió de Reis de Collbató, 

que oferia novetats, com la Mary Pop-
pins, i personatges de còmic i dibui-
xos que van fer gaudir d’allò més als 
presents, la baixada de torxes va oferir 
una nova imatge amb el canvi del tra-
dicional foc de les torxes per la llum 
innòcua dels globus led que van il•lu-
minar el camí de Ses Majestats fins a 
l’Ermita de la Salut.

A l’ermita es va produir la primera 
salutació entre Ses Majestats, el patge 
Duc i el poble de Collbató, que om-
plia el mirador de la Salut per gaudir 
de la visió dels Reis. A continuació, i 
gràcies a la col•laboració del Club de 
Tennis, es va oferir al Casinet xoco-
lata calenta per agafar forces per a la 
Cavalcada.

La Cavalcada va llençar caramels al 
públic assistent i, un cop arribats al 
Casinet, els Reis van saludar perso-
nalment als nens i nenes i van reco-
llir les darreres cartes amb els desitjos 
dels més endarrerits. Al Casinet espe-
raven a Ses Majestats una delegació 
de l’Ajuntament, encapçalada per l’al-
calde, Miquel Solà, que els va lliurar 
la clau de Collbató, perquè tinguessin 
accés a totes les llars. L’alcalde va de-
sitjar, en el seu parlament, que tothom 
gaudís de pau, amor i llibertat en l’any 
2018. El moment més divertit, com no 
podia ser d’una altra manera, va ser la 
intervenció del nostrat patge Duc, que 
va reconèixer que els nens s’han portat 
molt bé però que els adults “no tant”. 
A continuació, la regidora de Cultura, 
M. Teresa Casanoves, va fer la tradici-
onal ofrena a Ses Majestats, del pa i la 
sal, com a símbol d’acolliment.

Els Reis es van traslladar, a continua-
ció al Casinet, on va lliurar els seus re-

Ses Majestats van visitar Collbató el 5 de gener i van oferir un espectacle per 
a petits i grans que unia tradició i modernitat. 
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gals a les famílies que havien demanat 
rebre’ls llavors. 

Al dia següent, Ses Majestats van as-
sistir a la missa d’Epifania a l’Església 
de Sant Corneli de Collbató oferta per 
Mossèn Bernat Martorell. Després van 
visitar les residències de gent gran La 
Muntanya i Santa Rita, on van oferir 
els típics tortells de Reis i van repar-
tir regals, acompanyats per la regidora 
M. Teresa Casanovas i el regidor Josep 
Estradé, juntament amb membres de 
la Comissió de la Cavalcada de Reis.
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Notícies

La tradicional cantada de nadales, a càr-
rec dels alumnes i mestres de l’Escola 
Municipal de Música de Collbató, va 

iniciar els actes del dissabte. A continuació es 
van oferir dues propostes gastronòmiques; la 
xocolatada popular i el taller d’oli i maridatge. 
La xocolatada va tenir lloc a la mateixa plaça 
de l’Església. El taller de maridatge de vins, 
el va impartir la Gemma Barceló al Molí de 
l’Oli.

A la tarda, a la plaça de l’Era, els restauradors 
del territori i Guillem Distribucions oferien 
TapaFira Collbató, a càrrec dels restaura-
dors del territori. Per amenitzar la jornada, 
la Guilla Teatre va explicar als més menuts 
“Una carretada de contes”.
Els jardins de Can Rogent van oferir les dues 
primeres representacions del pessebre vi-
vent, a càrrec de la Forja Teatre, de les quatre 
que es van fer dissabte i diumenge. L’especta-
cle va comptar amb la cantada de nadales per 
part de la coral d’adults de l’Escola Municipal 
de Música de Collbató. Als jardins també s’hi 
va presentar el patge Duc, que recollia les 
cartes per als Reis d’Orient.

La Cia. Pentina el Gat va omplir d’alegre mú-
sica Dixieland la plaça de l’Era. I per tancar la 
nit, el concert de Marina Rossell, al Casinet, 
del qual informem en una alta notícia.

Diumenge les activitats van començar a les 
12 hores, amb l’espectacle infantil Toniton, 
a la plaça de l’Era. A la mateixa hora hi havia 
dues propostes gastronòmiques: Tast d’oli, a 
càrrec d’Àlex Duran al Molí de l’Oli, i l’Alzi-
na de Collbató va proposar el taller “Cuina 
el Nadal en família”, per preparar menjars 
nadalencs i saludables, que va comptar amb 
molts aprenents de xefs, grans i petits.

A partir de les 12 va tornar el pessebre vivent 
als jardins de Can Rogent,

A l’hora del dinar, TapaFira Collbató va 
oferir, a la plaça de l’Era, gastronomia local, 
a ritme de swing, de la mà de l’entitat Mont-
serrat Swing.

Collbató, vestit de Nadal

El dissabte 16 i el diumenge 17 de desembre, Collbató va oferir, amb la Fira 
de Nadal un gran nombre d’activitats per gaudir el Nadal amb la família.
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A la tarda, l’Alzina de Collbató va orga-
nitzar el taller Balla el Nadal, per ballar 
en família, jugar i moure’ns al ritme de la 
música.

Durant tot el cap de setmana, al Racó d’en 
Ponis hi havia expositors dels productors 
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 Collbató 
per la Solidaritat i CollbatoDONAlaMA, 
a més de les parades de decoració, alimen-
tació, artesania, i demostració d’oficis tra-
dicionals a tot el centre històric. 
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Notícies

Marina Rossell, acompanyada del músic Xavi Lloses, al piano, acordió, ambients i 
efectes sonors, va oferir revisions de temes mítics i plens de força, com “Lili Marleen”.
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Marina Rossell protagonitza un pletòric concert 
de cloenda del II Festival Amadeu Vives

El seu espectacle “Cançons de la Resistència” va oferir to-
nades que són la banda sonora de temps convulsos i que 
s’han fixat en l’inconscient col•lectiu de la nostra societat. 
Va ser un concert en què la cantant es va mostrar en un 

pletòric estat de forma i va interpretar versions plenes d’emoció 
que van fer que el públic li oferís una gran ovació dempeus, un cop 
finalitzat el recital.

Marina Rossell va ser la convidada per cloure el Festival de Músi-
ques Amadeu Vives un cop es va fer palès que Maria del Mar Bonet 
no podria oferir el concert previst, ja que una malaltia l’havia obli-
gat a cancel•lar tots els concerts programats el mes de desembre.

Després de gaudir del gran espectacle ofert per la Marina Rossell, 
esperem que el 2018 puguem comptar finalment amb la Maria del 
Mar Bonet i així continuar amb el programa d’excel·lència artística 
que ha caracteritzat el Festival de Músiques Amadeu Vives.



Notícies
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Els alumnes de 5è de Primària de les escoles 
Mansuet i La Salut van passar per l’Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Collbató per registrar les seves cooperatives. 

Aquesta acció formava part del programa Cultura em-
prenedora a l’escola (CuEmE), que fomenta l’esperit 
emprenedor i les competències bàsiques en el cicle su-
perior d’Educació Primària i que s’havia presentat als 
pares i mares el 28 de novembre.
Els equips directius de les cooperatives Esmaco (Escola 
Mansuet), i 5Coves i Happy Planet (Escola La Salut), 
format per alumnes d’aquests cursos, van explicar als 
tècnics de l’Ajuntament l’objecte de la seva activitat i 
van transmetre que voldran vendre productes en el 
mercat municipal de Collbató. També van presentar 
tots els documents necessaris per registrar les seves 
entitats.
Els nois i noies van rebre la visita de l’alcalde, Miquel 
Solà, que es va interessar per les motivacions i els pro-
ductes que volen comercialitzar. A continuació es va 
prendre la fotografia oficial de creació de les coope-
ratives per tal que els equips de Comunicació de cada 
una d’elles puguin disposar d’aquest document gràfic.
A l’acte també van participar els mestres i els serveis de 
Promoció Econòmica i d’Educació de l’Ajuntament de 
Collbató, que actuen com a dinamitzadors i coordina-
dors dels projectes, posant els seus recursos al servei de 
l’esperit emprenedor de l’alumnat.

Tres noves cooperatives ben joves!

Multitudinari 11è Festival de Nadal de D8N8

Més de 650 persones van 
participar en el tradicio-
nal festival de l’Associació 
Esportiva Aeròbic-ball 

D8N8 que es va fer al Teatre La Passió, 
d’Esparreguera.
L’11è Festival de Nadal de l’Associació Es-
portiva Aeròbic-ball D8N8 va ser un èxit 
artístic i de participació amb la presenta-
ció de les coreografies dels Trols, bar Ha-
vana Club, hip hop & danses modernes i 
els més petits, amb els supercalifragilisti-
coespialidoso.
Unes 650 persones entre ballarins, famí-
lies i amics van gaudir d’una tarda de mú-
sica i balls a l’emblemàtic Teatre la Passió 
d’Esparreguera. 
La presentació va evidenciar el treball, 
l’esforç i la dedicació dels ballarins i ba-
llarines d’aquesta associació collbatonina. 



L’activitat, adreçada a nens i 
nenes a partir de 5 anys, con-
vertia la Biblioteca en una 
escola de màgia, per celebrar 

la primera edició del llibre de “Harry 

Potter i la pedra filosofal”, el juny de 
1997, escrit per J. K. Rowling.
Els grups, formats per 5 participants, 
acompanyats per adults, havien de su-
perar una sèrie de proves relacionades 

amb el món de Harry Potter. Gràcies a 
la col·laboració de l’equip humà de la 
Biblioteca i del Casal de Cultura i amb 
les ganes i energia dels més joves, la Bi-
blioteca es va omplir de màgia!

Que la màgia t’acompanyi!
La Biblioteca de Collbató va omplir de màgia el Casal de Cultura amb la 
gimcana de Harry Potter.

Notícies

S’ha comprovat científicament que, amb una estada a Collbató, 
els nois afectats milloren la seva salut i les seves opcions de fu-
tur. A més, la interrelació enriqueix al menor acollit i a la famí-
lia que l’acull. La propera acollida es farà l’estiu 2018. 

Els acollits afectats per Txernòbil viuen a la comarca de Korma, una 
de les zones més afectades per la radiació i de les més pobres d’aquella 
àrea. L’única ajuda que reben aquestes famílies és la que nosaltres podem 
donar-los.

A més d’ajudar els acollits a millorar la seva salut, l’Associació de Collba-
tó per a la Solidaritat treballa perquè en un futur puguin tenir l’oportu-
nitat de viure en una zona no radiada

Contacta l’associació al telèfon 696 269 178 o al correu electrònic collba-
tosolidaritat@outlook.com. 

Aquest nou any, dóna vida! Acull!

T’has plantejat acollir un menor bielorús 
afectat pel desastre de Txernòbil? Posa’t en 
contacte amb Associació de Collbató per la 
Solidaritat i t’informaran sense cap compromís.

Dóna vida! Acull!
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Recordeu quan la selecció de Polònia del Mundial ‘82 de 
futbol va estar allotjada a Collbató? Us necessitem!

El tema el va tornar a posar so-
bre la taula l’alcalde de Coll-
bató, Miquel Solà, en una 
entrada de Facebook que va 

publicar aquest estiu i en què explicava 
la presència de la selecció de futbol de 
Polònia, que va estar allotjada a les ins-
tal·lacions que ara són d’EADA.

De seguida, uns quants veïns van co-
mençar a recordar les seves experièn-
cies i anècdotes amb aquells jugadors 
de futbol que venien d’una societat ben 
diferent. És una petita història que per-
met explicar com érem llavors i com 
som ara. El tipus d’històries que agra-
da a la revista Panenka, una publicació 
que es defineix de “cultura futbolística” 
i que és tot un referent en l’àmbit naci-
onal i internacional dins de les noves 
revistes anomenades de “boutique”, 
que cuiden tant el continent com el 

contingut. És una revista molt interes-
sant, fins i tot per a qui no li agrada el 
futbol, perquè fa servir aquest esport, 
o espectacle, com a nexe d’unió per 
analitzar la societat, la cultura de dife-
rents països en diversos moments de 
la història.

Aquesta petita història de Collbató, 
i tots els que la vau viure, mereixeu 
ser coneguts. És per això que ens vam 
posar en contacte amb la seva direcció 
per proposar-los el tema, que de segui-
da els va interessar molt.

Ara necessitem que expliqueu les vos-
tres històries. Si vau conviure amb els 
jugadors, teniu alguna anècdota, els 
perseguíeu quan anaven a entrenar, 
us van signar una pilota o una foto, o 
teniu qualsevol altre objecte o record 
d’aquella estada, us preguem que us 

poseu en contacte amb la revista per 
facilitar-los la informació, en el correu 
electrònic redaccion@panenka.es.

La nostra intenció seria fer una troba-
da a Collbató amb l’equip redactor de 
la revista perquè tots els pugueu ex-
plicar tot allò que recordeu i que pre-
parin el reportatge de la manera més 
senzilla i còmoda per a tothom.

Voleu fer història? Comença el partit!

Notícies
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Entitats

L’any 2008 es va crear l’Associació Gats de Collbató, amb la intenció de 
compatibilitzar la protecció dels gats abandonats amb la seva convivència 
amb tota la població. L’Ajuntament hi col•labora per controlar les colònies 
que existeixen.

CUIDAR I CONTROLAR LA POBLACIÓ DE GATS

Des del 2008, un grup de ve-
ïns i veïnes de Collbató van 
constituir l’Associació Gats 
de Collbató, per treballar 

amb l’objectiu de compatibilitzar la pro-
tecció dels gats abandonats amb la convi-
vència pacífica amb tota la població. 
L’associació no actua com a refugi d’aco-
llida, i fixa, entre les seves actuacions 
prioritàries, l’esterilització dels gats 
abandonats, per evitar la seva prolife-
ració; l’atenció i cura dels gats malalts i 
desnodrits; l’adopció dels cadells, i evitar 
accions com l’enverinament de gats, que 
pot afectar altres animals i l’entorn. 
L’Associació i l’Ajuntament col•laboren 
per assegurar que s’equilibra el respecte 
dels animals existents amb l’adopció de 
mesures que evitin l’increment incon-
trolat de la població felina a Collbató. 
El control de les colònies existents, que 
estiguin conformades per individus este-

ASSOCIACIÓ GATS DE 

COLLBATÓ

https://www.facebook.com/

gatsdecollbato/

Telèfon 670 354 093 – 696 964 440

Correu-e: collbagats@gmail.com. 

Pots col•laborar amb aportacions 

econòmiques al compte de ‘la 

Caixa’ ES94 2100 0057 4202 0046 

6399

Associació Gats de Collbató

rilitzats, que mantinguin estabilitzada la 
seva mida i que els animals visquin amb 
unes condicions de salubritat adequades, 
són les accions que prioritza el consisto-
ri. 
En tot cas, cal no oblidar que, en primer 
lloc, la presència de gats abandonats a 
Collbató i la seva proliferació és un pro-
blema generat per les persones que no 
els han esterilitzat per assegurar que no 
es reprodueixen. A més, als gats abando-
nats cal afegir la problemàtica dels gats 
de casa que no estan esterilitzats i cam-
pen lliures, ja que també contribueixen 
a l’augment de les colònies del carrer. 
Així doncs, la proliferació de la població 
de gats apel•la a la nostra responsabilitat 
individual i és un fet que ens ha de fer re-
flexionar quan prenem la decisió d’aco-
llir a casa nostra aquests animals de com-
panyia. L’Ajuntament distribueix aquest 
mes un tríptic per explicar les responsa-

bilitats que comporta conviure amb un 
animal i què hem de fer per assegurar 
el seu benestar el temps que convisqui 
amb nosaltres. 
Si estàs interessat a millorar la qualitat 
de vida dels gats del carrer de Collbató, 
contacta amb l’associació.



Grups Polítics

EXIGIM A L’ESTAT ESPANYOL QUE ACCEPTI EL RESULTAT
El dia 21-D vam guanyar les eleccions. L’independentisme té majoria 
absoluta. El resultat va ser extraordinari. I ho vam fer amb unes elec-
cions il·legítimes, en un clima d’excepcionalitat, de violència, de pre-
só i d’exili, i de suspensió de les institucions. Vam guanyar en escons 
i en vots amb una participació rècord i amb un resultat que millora 
el del 2015. Els que convocaren aquestes eleccions a Catalunya i que 
van cessar al President del Govern legítim han perdut.
Exigim a l’Estat l’acceptació i aplicació dels resultats electorals de les 
eleccions que han convocat ells. Acceptar la democràcia és acceptar 
que l’independentisme ha obtingut 70 diputats i el bloc democràtic 
(155) ha obtingut 57 diputats.
Exigim a l’estat que posi fi ja al 155. Exigim al Govern espanyol que 
immediatament deixi de prendre decisions sobre Catalunya (cal re-
cordar que el partit del Sr. Rajoy només ha tret 4 dels 135 diputats).  
Reiterem que només hi ha un pla: restituir el president Puigdemont i 
al Govern legítim del nostre país. Qualsevol altre pla és donar per bo 
el cop d’estat de Rajoy i no respectar els resultats electorals.
Rajoy ha d’explicar com dóna compliment a allò que han votat els ca-
talans. Insistim que cal respectar els drets polítics de tots els diputats 
que ha escollit el poble de Catalunya, i respectar la gent que ha votat.
Els catalans no podem acceptar com a normal que no s’accepti el re-
sultat, igual que no va ser normal que ens peguessin per anar a vo-
tar l’1 d’octubre. Com tampoc ho és que tinguin la nostra gent a les 
presons o a l’exili. Com es pot construir la república si no defensem 
primer les nostres institucions.
No voldria acomiadar-me sense agrair al poble de Collbató, a tots als 
que ho heu fet possible amb el vostre vot, als interventors i apoderats 
i també als companys d’ERC i la CUP. Un agraïment també per tots 
els que, cada dia, d’una manera o un altra ho teniu present i no us 
deixeu atemorir. 
M. Teresa Casanovas  
Membre de la Candidatura JuntsxCat

LA BATALLA DE L’AIGUA
El Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona ha dictat sentència 
d’inadmissió del Recurs presentat per Sorea contra l’Ajuntament de 
Collbató per la municipalització del servei de l’aigua potable. L’any 2016, 
havent acabat la concessió que ens lligava amb Sorea i vist que, després 
de 20 anys de gestió, la xarxa presentava un estat molt precari, vam op-
tar per recuperar la gestió directa. Donada l’impossibilitat de crear una 
empresa municipal pròpia, ens vam adherir al Consorci CONGIAC, de 
capital 100% públic, que agrupa municipis que comparteixen recursos 
tècnics i humans. Això permet que GIACSA, un mitjà propi del Consor-
ci, gestioni l’explotació de la xarxa. 
Aquestes decisions van ser impugnades per Sorea davant els tribunals 
per, suposadament, haver lesionat els seus interessos. I ara el tribunal ens 
ha donat la raó.
La jutgessa nega “l’interès legítim” que Sorea pretén fer valer, i ho fo-
namenta a partir del fet que “la decisió adoptada per l’Ajuntament de 
reinternalitzar la gestió del servei en res afectava ja a l’entitat (Sorea) ni 
de forma directa ni indirecta”. Afegeix que “no és una decisió que reper-
cuteixi als interessos de Sorea, ja que l’Ajuntament, en cas d’estimació del 
recurs, no estaria obligat a gestionar el servei de forma indirecta a través 
d’un concessionari”.
En l’altre camp de batalla, L’ACA proposa una pujada del preu de l’aigua 
a ATLL, gestionada per Acciona, d’un 11,8%, amb el consegüent incre-
ment del rebut de l’aigua. Exigim que el cicle complet de l’aigua torni al 
sector públic d’on mai hauria d’haver sortit. La privatització només ha 
portat increments abusius de la tarifa de l’aigua

PRESSUPOSTOS 2018
Entrem en un any en què hi ha molts temes polítics per resoldre. 
Afortunadament poder tenir pressupostos per al 2018 a Collba-
tó hauria de ser fàcil de resoldre, i no serà per nosaltres que no 
es puguin aprovar.
Entenem que aquests pressupostos han d’incloure unes quantes 
coses del tot importants com és que s’arregli l’Avinguda del Cen-
tenari, soterrant la línia elèctrica, asfaltant i posant un carril bici 
més segur. També l’Ajuntament s’hauria de plantejar les obres 
del Bosc del Missé, fent una bona proposta als veïns de cofinan-
çament. Ara és un bon moment perquè l’Ajuntament obtingui 
diners de manera fàcil i pràcticament sense cost, però ha d’estar 
convençut i apostar per fer-ho, sense por.
També volem que es posi en marxa la venda o lloguer dels ter-
renys municipals per a la construcció de vivendes. Tots els joves 
estan marxant a municipis veïns perquè aquí no ni ha vivenda 
assequible per ells. L’Ajuntament pot actuar directament en re-
soldre aquesta situació.
Ens agradaria molt veure que tenir un ambulatori és una realitat.
També volem que aquest pressupost contempli una millora en 
l’organització municipal, redistribuint el sobrant de diners que 
l’Alcalde va pagar a la figura de la directora de serveis (que ja 
no hi és perquè no ha funcionat) entre el personal que amb raó 
reivindica la revisió del seu lloc de treball. Cal tornar a tenir un 
arquitecte tota la jornada i uns serveis jurídics que funcionin. 
També és necessari que es posin a treballar seriosament en la 
nova web i no hi ha manera que surti.
Per últim creiem que aquest pressupost hauria de garantir que el 
poble torni a estar net i que algú se n’ocupi de cuidar-lo.
Si el pressupost contempla aquestes actuacions, nosaltres no ens 
hi oposarem.

PERSISTIM, SEGUIM, CONTINUEM TREBALLANT
El passat 21 de desembre les forces independentistes van tornar a 
guanyar les eleccions i a Collbató ho van fer amb ERC com la llista 
més votada, amb 820 vots. Moltes gràcies a tots els que vau confiar 
en nosaltres!
Tanmateix, l’alegria no és completa perquè continuem tenint part del 
govern a l’exili i part del govern a la presó. El president d’ERC, Oriol 
Junqueras, continua tancat preventivament per seguir defensant la 
democràcia i les urnes, i aquest fet ens fa mal. Ens neguem a viure 
amb normalitat aquesta injustícia i esperem el seu alliberament.
Però, com ell ens recorda contínuament, hem de seguir, hem de 
persistir, hem de continuar construint la República des dels nostres 
pobles i ciutats.
I per això continuem treballant des del govern municipal a Collbató 
per continuar millorant el nostre poble, pensant en les persones.
L’equip de govern està a punt de presentar una proposta de pres-
supost ambiciosa i valenta. Amb inversions com el nou consultori 
a les escoles velles, la segona planta del Casal, reasfaltats de carrers, 
millores en la xarxa d’aigua, actuacions en equipaments culturals, es-
portius i socials…
S’ha trobat finançament d’altres administracions com la Diputació 
o la Generalitat que han confiat en la viabilitat d’aquests projectes. 
Projectes pensats per millorar el nostre poble i la qualitat de vida dels 
nostres veïns.
És a dir, construïm la nova República també des de Collbató. I per 
això estem convençuts que s’aprovarà el pressupost.
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Els pastorets: 
Sumari de les passions humanes, homenatge a Collbató

La tradicional representació del clàssic de Josep M. Folch i Torres no és només un 
còmput de totes les passions humanes en una obra que ofereix humor, tendresa i 
moments per a la reflexió. És, també, un homenatge a totes les persones de Collbató, 
més de 85, que hi participen en l’Associació Teatral La Forja per fer-la realitat. 

Cultura

T res sessions amb gran 
afluència de públic van 
demostrar la salut del 

clàssic de Folch i Torres en la 
versió de l’Associació Teatral La 
Forja que, enguany, oferien com 
a novetat unes cobles iròniques 
en les quals també li va tocar 
rebre a l’Ajuntament per les ins-
tàncies que havia de presentar 
l’Associació a l’hora d’organitzar 
les representacions. 

Les funcions van demostrar la 
gran compenetració entre els 
actors participants, en un mun-
tatge àgil, que feia que les més 
de dues hores de representació 
passessin en un suspir. 

L’eterna lluita entre el bé i el 
mal, la lluita amb les passions 
humanes, la separació entre rea-
litat i ficció, entre vetlla i somni, 
eixos centrals de l’obra, van es-
tar ben presents en una obra que 
és accessible però, com els bons 
clàssics, ofereix diversos nivells 
de lectura, gràcies a la seva ri-
quesa temàtica. 


