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Encara no fa 100 dies, la nova alcaldessa de Collbató ens prometia en el seu discurs de 

presa de possessió un seguit de coses que avui dia ja hem vist que eren mentida.

"Fer una política de caire social, governant a prop de les persones": L'Ajuntament ha 

eliminat 21 habitatges de protecció oficial del Pla de Centre de Poble. Per beneficiar... 

a qui?

"Volem consensuar els projectes i actuacions urbanístiques que afectin al 

territori... Es buscarà el màxim consens també amb els regidors a l'oposició així 

com la participació ciutadana": El GIC, igual que la gran majoria d'associacions 

del poble, ha estat marginat de la comissió de seguiment del Pla Estratègic.

"Respectar el patrimoni natural del nostre poble, el nostre tresor": Ja podem 

anunciar que la carena de Can Dalmases serà arrasada perquè els promotors 

urbanístics hi construeixin, amb el consentiment del PSC. 

"L'aplicació del Pla de Sanejament, per continuar lluitant per la recuperació 

econòmica": Només amb la reducció dels 10 habitatges de protecció 

oficial del sector de l'Hostal Vell, l'Ajuntament ha perdut ja uns 68,5 

milions de pessetes.

"Governarem per Collbató, amb rigorositat, amb transparència, amb 

honestedat": Al primer ple ordinari del nou govern, l'alcaldessa va 

impedir la presentació d'una moció de l'oposició, tot i que això és 

absolutament il·legal. Abans ja havia intentat impedir la presentació 

de dues mocions més.

Encara no fa 100 dies, i la pregunta de què hi ha darrere del nou 

tripartit ja té respostes. El nou govern, tal com ha reconegut 

públicament, no té programa i es limita a seguir els projectes 

que el GIC va iniciar. Això sí, eliminant tot allò que pugui 

molestar als principals promotors immobiliaris.

C O L L B A T Ó  V A  C A P  E N R E R E

S U M A R I

La política del sòl

El govern GIC:
la feina ben feta

Enric Serra:
un regidor sota sospita

Veritats i mentides sobre
Can Dalmases II

El Grup Municipal informa



EL GOVERN GIC:
LA FEINA BEN FETA

Durant els dos anys que el GIC ha presidit el govern 
municipal, s'ha impulsat un conjunt d'actuacions en tots 
els àmbits que conformen un nou projecte de poble, al 
servei de les persones, per l'interès general i respectant 
l'entorn. Molts d'aquests projectes es troben encara en 
fase inicial i veuran la llum sota el govern municipal 
d'altres grups polítics, però val la pena recordar-los per 
saber la feina feta i la que queda per fer.

Organització municipal. S'ha posat ordre al caòtic 
sistema administratiu de l'Ajuntament. S'ha creat un 
organigrama nou i s'ha renovat la secretaria i càrrecs 
tècnics clau. S'ha elaborat el primer conveni col·lectiu dels 
treballadors municipals. S'ha creat la figura de l'agent 
cívic.

Finances. S'ha fet un estudi de la greu situació econòmica 
de l'Ajuntament. S'han posat a disposició judicial les 
irregularitats financeres detectades, que indiquen la mala 
gestió de l'anterior alcalde, del PSC. S'ha aprovat un pla de 
sanejament per al municipi.

Urbanisme. S'han aconseguit subvencions per a millorar 
les urbanitzacions dels Clots i del Bosc del Misser i per 
connectar el clavegueram del Pla del Castell. S'ha creat el 
projecte de Centre de Poble per estructurar i dinamitzar el 
poble. S'ha impulsat l'habitatge de protecció oficial, jove i 
per a gent gran. S'ha preparat una modificació urbanística 
a Can Dalmases II per ordenar la zona, reduir el nombre 
d'habitatges i integrar el barri en l'entorn. Hi ha un acord 
per asfaltar el passeig de les Llonganies i facilitar el pas de 
l'autobús. S'ha iniciat el Pla Estratègic de 
Desenvolupament Sostenible. S'ha paralitzat la instal·lació 
de fàbriques al poble.

Medi ambient. S'ha fet el projecte d'ampliació del Parc 
Natural de Montserrat. S'han aconseguit subvencions per 
rehabilitar la bassa de Can Dalmases i marges de pedra 
seca. S'ha impulsat la creació del Parc Rural del Montserrat 

per protegir l'agricultura i el paisatge. S'ha iniciat 
l'eliminació de la "malaltia verda" de les coves del Salnitre. 

Turisme. S'ha creat l'organisme Turisme de Collbató, que 
impulsa aquest sector econòmic i que ha fet créixer el 
nombre de visitants a les coves un 38% en un any. S'ha 
elaborat un pla tècnic de treball en turisme, s'han creat 
paquets de serveis turístics, materials didactics per a 
grups escolars, etc.

Ensenyament i joventut. S'ha ampliat la llar d'infants i 
se'està preparant la segona ampliació. S'ha concretat el 
projecte d'institut i s'ha arribat a un acord amb la 
Generalitat. S'ha elaborat el Pla de Joventut. S'ha instal·lat 
un parc infantil i s'han adquirit el segon i el tercer.

Cultura i patrimoni. S'han aconseguit subvencions per 
continuar les obres del Casal i per rehabilitar el Casinet i el 
seu entorn. S'ha tornat a obrir el Museu de les Coses del 
Poble. S'ha aconseguit un ajut per elaborar un Pla Especial 
de Patrimoni que protegeixi els edificis històrics. S'ha 
iniciat el procés d'integració de la biblioteca a la xarxa de 
la Diputació.

Participació ciutadana. S'ha obert l'Oficina d'Atenció al 
Ciutadà. S'ha posat en marxa la web municipal. S'ha 
millorat l'accés dels veïns als plens municipals. S'han creat 
els consells assessors de Medi Ambient i de Patrimoni.

Tots aquests projectes, i molts més de secundaris, són el 
llegat que el govern del GIC transmet al nou govern 
municipal. És responsabilitat dels nous governants 
continuar-los i portar-los a bon port. 

El GIC seguirà de ben a prop
la gestió de l'Ajuntament

i la destinació de les
subvencions previstes.



ENRIC SERRA:
UN REGIDOR SOTA SOSPITA

El mes de juliol es va repartir pel poble un article ofensiu 
contra el GIC, els seus regidors i, per extensió, els seus 
votants, signat per la secció local de CiU. Davant d’aquestes 
acusacions que el Sr. Enric Serra ha llançat contra persones 
honestes que treballem pel poble, i conscients que l'article 
no es correspon amb el que pensa bona part de la gent de 
CiU, ens sentim totalment alliberats per explicar amb 
claredat temes que hauríem preferit oblidar:

Primer fet: Un bon dia, a l'inici de la legislatura, el Sr. Serra 
ens cita a tots els regidors a una reunió on una persona 
del poble, membre de la seva llista electoral, ens explica 
un molt sospitós i tèrbol projecte urbanístic per fer diners 
fàcils i ràpids a base de requalificacions de dubtosa 
legalitat. La nostra resposta va ser, lògicament : NO. Mai no 
es va parlar més del tema.

Segon fet: El 12 de març de 2004, un mes després de 
suspendre llicències a Can Dalmases per revisar el 
planejament del barri, el regidor Sr. Enric Serra, incomplint 
l'acord de govern i les indicacions dels assessors jurídics, 
és descobert al restaurant Els Qatre Porrons fent una 
mariscada amb els principals promotors urbanístics de la 
zona. Potser es podria explicar pel seu caràcter dialogant i 
la seva tendència a immiscir-se en la tasca d'altres 
regidories, però no vàrem trobar cap explicació raonable 
per fer-ho d’amagat.

Tercer fet: Durant dos mesos es perden expedients 
d’obres que haurien d’estar sota la custòdia del Sr. E. Serra, 
fet que podria provocar l'aprovació automàtica de 
llicències per silenci administratiu. Bé podria tractar-se de 
la manca d’aptituds del nostre regidor, o bé la seva 
habilitat per adjudicar verbalment permisos d’obres, però 
el fet és molt irregular. Per acabar-ho d'adobar, com si es 
tractés d’un joc de màgia, la còpia completa de 
l’expedient urbanístic de Can Dalmases II apareix, per 
"descuit" del Sr. Serra, a casa d'un dels principals 
promotors immobiliaris de la zona.

Deixant a banda altres comentaris que com a tots els 
pobles corren sense fonament, aquests  fets es 
converteixen en sospites més que raonables i no vam 
voler córrer el risc d’atorgar-li al Sr. Enric Serra més poders 
dels estrictament necessaris. Igual com ara ho estan 
veient els seus nous socis del PSC.

Avui, les sospites continuen acumulant-se. Alguns 
membres de CiU no van ser consultats sobre el 
trencament del pacte i manifesten el seu desacord; és 
evident que CiU ha perdut pes al govern municipal, i 
comencen a preguntar-se a canvi de què. Ells, i molts del 
seus electors, no les tenen totes amb el Sr. Enric Serra. El 
seu "interès" pel futur dels 300 nens de Collbató i pel 
creixement urbanístic no seria sospitós si vingués de 
qualsevol altre càrrec públic, però tenint en compte els 
fets esmentats, les seves curioses amistats i la propietat de 
part del sòl que es pretén requalificar, tenim sospites 
raonables per concloure que la promoció que busca el Sr. 
Enric Serra no és la de Collbató, sinó la seva personal i la 
de les seves amistats perilloses.

En dos anys s'havia iniciat el camí de la recuperació 
econòmica, de la recuperació del paisatge i de la 
recuperació de la qualitat de vida dels veïns. I just quan 
s'anava a signar un pla de finançament del deute, un 
programa d'acabament del Casal, l'acord de finançament 
del Bosc del Misser i importants convenis econòmics, 
vostè, Sr. Enric Serra, intenta destruir-ho posant-ho tot en 
perill, reduint els habitatges socials, instal·lant més 
fàbriques i afavorint la construcció massiva de cases. Qui 
és aquí el radical, Sr. Serra?

Hi ha gent de CiU que comença
a desconfiar dels veritables
interessos d'aquest regidor.



Troba les 170 diferències

VERITATS I MENTIDES
SOBRE CAN DALMASES II

Moltes coses s’han dit de Can Dalmases II, veritats i 
mentides que no han fet més que confondre la gent. El fet 
és que aquesta urbanització, que va començar fa ja més 
de 20 anys, té greus deficiències, vulnera l’actual Llei 
d’Urbanisme i continuar-la segons el projecte original 
serà un greu problema, primer per la qualitat de vida dels 
seus veïns i segon per tot el poble, pel seu impacte 
mediambiental, visual, ecològic i econòmic. Actualment 
només s’han construït menys d’un 30% dels 250 
habitatges previstos en el pla i els problemes ja són 
constants. Imaginem què passarà quan s’acabi la 
urbanització. 

El projecte d’urbanització es va aprovar l’any 1998 sense 
l'informe favorable de l’arquitecte municipal, ja que els 

informes tècnics municipals hi van detectar moltes 
deficiències. I per si tot això fos poc, l’anterior Ajuntament 
socialista del Sr. Raventós va malvendre 25 parcel·les de 
600 m2 cadascuna, de propietat municipal, és a dir de tot 
el poble, per l'increïble preu de 3 milions de pessetes la 
parcel·la, lliures de les càrregues d’urbanització. Això vol 
dir que quan la zona s’urbanitzi, podria costar-li a 
l’Ajuntament més diners dels que va obtenir per la venda. 
En definitiva, tot un exemple de mala gestió i de no 
pensar en el futur. 

Què vàrem fer ? El GIC va aconseguir el suport de CiU i 
ERC per tal de sotmetre a revisió el Pla Parcial de Can 
Dalmases II, amb els següents objectius: 

Modificar la ubicació de les zones d’ús públic, ja que tant 
els equipaments com les zones verdes es troben en els 
pitjors sectors de Can Dalmases II. El sòl d’equipament 
està ubicat al mig del torrent i serà impossible construir-hi 
cap equipament públic. Alguns espais públics estan 
envaïts per maquinària de construcció i no es poden usar. 
Millorar la qualitat de la futura urbanització i també de la 
ja construïda, de forma que no ens trobem amb 
problemes que acaben repercutint sobre tota la població, 



especialment els que hi viuen (inundacions, clavegueres, 
evacuació, etc.).
Resoldre els abocaments incontrolats de terres per sobre 
del torrent, amb els greus perills que se’n poden derivar 
per a la seguretat de les persones. 
Resoldre l’evacuació de la urbanització en cas 
d'emergència. Quan s’acabi la urbanització, més de 1.000 
vehicles hauran de transitar cada dia per un pont 
totalment insuficient. En cas d’incendi o inundacions, la 
situació pot ser dramàtica. 
Adequar les infraestructures i les xarxes de 
subministrament i clavegueram a la legislació actual, i 
resoldre l'evacuació d’aigües pluvials.
Salvar la carena de Can Dolcet, un bosc fantàstic, un 
corredor biològic i el paisatge de tots nosaltres. La 
modificació que proposàvem evitava les edificacions en 
les cotes altes de la urbanització. 

Què passarà ara ? Avui dia la situació està aixi: El PSC s’ha 
posicionat reiteradament en contra de la modificació, 
probablement per evitar que es remoguin moltes coses 
que mai no haurien d’haver passat. El regidor de CiU , 
Enric Serra, no para d’anar amunt i avall amb els 
promotors. L’AV de Can Dalmases apunta alguns temes 

que en la seva opinió són millorables i reclama solucions 
definitives, tant a la mateixa urbanització com en el tema 
d’evacuació, ja que consideren insuficient el pont existent. 
Els principals perjudicats, aquells veïns que viuen per 
sobre de la riera, es manifesten en general a favor de la 
modificació. El Consell de Compatibilitat Mediambiental 
ha informat molt favorablement la modificació. Però el 
GIC ha estat apartat del govern, i aquesta reforma ha estat 
una de les causes. 

Ara, doncs, el tema es tirarà enrere i tornarem a la situació 
de fa dos anys. Així haurem perdut la gran oportunitat de 
salvar la carena, de millorar la qualitat de vida de la gent i 
d’estalviar una gran quantitat de diners públics. Per 
damunt de l'interès general han privat interessos 
particulars. Una altra raó del trencament del pacte de 
govern surt ja a la llum. Ara resta per edificar més del 70% 
de la urbanització i els estudis endegats estableixen que 
l’impacte visual i ambiental que es produirà sobretot 
quan s’edifiquin les cotes altes serà un mal irreversible per 
a tot el municipi. Can Dalmases corre el greu risc de 
convertir-se en un suburbi col·lapsat, mal comunicat, 
transeünt i sense “vida”. Encara som a temps d’exigir 
solucions i convertir-lo en un barri residencial de veritat.



LA POLÍTICA DEL SÒL

 La política del sòl, i les seves conseqüències, que des de fa 
uns anys estem vivint especialment en les zones urbanes 
de més densitat demogràfica, fa que s’hagi donat un 
peculiar fenomen migratori interior i autòcton, des del 
punt de vista administratiu, que a hores d’ara ja forma 
part de les coses “normals” de la nostra vida i que fins i tot 
ha arribat a ser l’objecte de desig de moltes persones. 
M’estic referint al procés de canvi de domicili cada cert 
temps, en una cursa de millora social, gairebé imparable, 
que sol tenir com a meta la casa unifamiliar en filera, amb 
zona enjardinada privada i òbviament amb piscina, en un 
barri considerat de prestigi social.

L’escalada especuladora que s’està donant en el sector 
immobiliari, que compta –com no podia ser d’altra 
manera– amb l’incondicional suport de la banca, fa que 
cada cop sigui més difícil, vivint en una gran ciutat, arribar 
a aconseguir la casa somniada. Això fa que els fins ara 
pobles de l’anomenada segona corona urbana de la gran 
ciutat siguin cada cop més preuats, per diverses raons. Tal 
vegada la primera sigui perquè amb el que ens donen per 
un piset de tres habitacions amb lavabo, menjador, cuina i 
terrasseta –amb sort qui la té– des de la qual podem 
veure el que mengen els veïns del davant, n’obtindrem 
prou diners com per a comprar una casa amb zona 
enjardinada, privada i situada en un paratge encara prou 
natural, on solíem venir amb la família quan buscàvem 
aires purs.

La distància en quilòmetres que s’haurà de fer cada dia 
per anar a la feina ja no és un inconvenient insalvable, si 
valorem els molts avantatges que pot reportar el fet de 
viure en plena natura, i en el cas d’aquest poble –a més– 
estar al peu d’una muntanya màgica, per on poder 
passejar en pocs minuts des de la nova casa. Per si tot això 
fos poca cosa, cal afegir la franca millora que han tingut 
les vies de comunicació que a més són de franc.

Tot plegat fa que cada cop siguin més les famílies que 
sense gaire trasbals canvien de casa millorant –des  

d’aquell punt de vista comentat anteriorment– la seva 
posició social. Aquestes persones nouvingudes han 
conegut les comoditats immediates, pel que fa als serveis, 
que es donen en les ciutats, i tal vegada els costa 
d’entendre que en els pobles, especialment si aquests són 
petits, els serveis, fins i tot els que tenen caràcter 
obligatori, s’ajusten a la capacitat d’acció de què disposi el 
propi Ajuntament.

Els ajuntaments, com a unitats gestores públiques, 
desenvolupen els seus serveis de manera proporcional a 
la capacitat recaptadora, sigui aquesta directa (impostos, 
taxes, etc.) o bé indirecta (les entrades econòmiques 
provinents de les diverses organitzacions 
supramunicipals, a les que puguin recórrer demanant 
ajut, o fins i tot el mateix Estat). En aquesta equació que 
anem construint, caldrà tenir en compte una altra 
variable, alhora fonamental des d’aquest model, que és el 
nombre d’habitants: a més persones censades, més 
recaptació a les arques municipals, però alhora, també, un 
grau més alt de despeses proporcional per al consistori.

Aquest grup de càrrecs 
electes, en el cas que no 
tingui les coses prou 
clares, o que no disposi 
de prou capacitat per a 
desenvolupar bons 
projectes, malbaratarà en 
poc temps allò que la 
naturalesa ha trigat 
milers d’anys a crear. 



Arribats en aquest punt, acceptant que hi ha més factors a 
tenir en compte, és quan entra en escena l’anomenada 
classe política, és a dir, aquell grup de persones que 
hauran de gestionar els recursos del municipi i, per tant, 
decidir quin haurà d’ésser el model de poble. Aquest grup 
de càrrecs electes, en el cas que no tingui les coses prou 
clares, o que no disposi de prou capacitat per a 
desenvolupar bons projectes, malbaratarà en poc temps 
allò que la naturalesa ha trigat milers d’anys a crear. Si són 
incapaços de trobar el punt d’equilibri entre les millores 
socials i urbanes, preservant alhora i protegint l’entorn del 
poble, el més fàcil serà que, desbordats per la demanda 
que no saben conduir i especialment temerosos de no 
sortir reelegits en el cas de contradir aquestes primeres 
veus, buscaran ràpidament els diners sota de les pedres si 
cal, i mai tan ben dit perquè tot just això, les pedres, serà 
el que compraran els molts especuladors del sector 
immobiliari i industrial.

I així, en qüestió de pocs anys ens podem trobar que el 
petit poble que moltes persones van decidir buscar per 
abandonar el contaminat, sorollós i poc respectuós amb 
les persones espai de la ciutat i trobar un lloc on viure i 
veure créixer els seus fills s’ha convertit en un poble 
dormitori sense cap atractiu, degradat i del que es voldrà 
marxar, però potser ja serà massa tard. La teranyina ja s’ha 
començat a teixir!

Per evitar tantes calamitats calen equips amb programes 
consensuats, amb prou capacitat i formació tècnica i 
humana que eclipsin aquells altres polítics que si no ho 
impedim es vendran el patrimoni del poble al primer 
especulador immobiliari, industrial o encantador de serps 
que els prometi la lluna en un cove.  I de manera 
especialment ferma cal la nostra implicació en aquest 
procés per a recordar a qui calgui que la terra és un bé 
d’ús temporal que tenim l’obligació de preservar, protegir 
i fins i tot millorar per poder-la entregar, arribat el 
moment, a les generacions futures.

Armand Soler i Alcaraz

EL GIC PREPARA

EL SEU SEGON CONGRÉS

El Grup d'Independents de Collbató celebrarà aquesta tardor el seu 

segon congrés, en què s'han  de revisar i actualitzar la posició i les 

línies d'actuació del GIC en relació amb diversos temes d'interès 

per a Collbató, com el medi ambient, el patrimoni cultural, el 

desenvolupament econòmic, l'urbanisme, el paper de les 

associacions, etc. 

El GIC, com a associació independent, vol construir una 

alternativa als partits polítics perquè siguin els mateixos veïns 

els qui gestionin el seu municipi. Per això, en aquest congrés 

la fase d'elaboració de propostes és oberta a totes les 

entitats del poble i a tots els veïns i veïnes, siguin membres 

del GIC o no, perquè donin la seva opinió i facin les seves 

propostes. Si us interessa participar-hi i dir la vostra, 

poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem 

sobre el funcionament del congrés:

info@collbatogic.org

 
És molt important la participació de tothom.

Animeu-vos!

CANVI EN EL GRUP MUNICIPAL

Al començament del mes de juny, el regidor del 

GIC Joan Sanz i Bartra va dimitir del seu càrrec 

per motius personals, i ha estat substituït per 

Jordi Serra i Massansalvador, número quatre a 

la llista electoral.

El Grup d'Independents de Collbató vol 

agrair a en Joan Sanz la seva intensa 

dedicació al GIC i a l'ideal d'un Collbató 

sostenible que pugui assegurar el 

benestar i la qualitat de vida als seus 

veïns. Joan, que tinguis molta sort d'ara 

endavant i gràcies.



info
www.collbatogic.org

EL GRUP MUNICIPAL INFORMA

Mocions i preguntes presentades pel GIC al ple 
municipal.  Ple: 15 de juliol de 2005 

Moció per a la creació d'una comissió de seguiment del 
Pla de sanejament financer de l'Ajuntament. Aprovada per 
unanimitat.

Moció per a la realització d'un acte públic per informar de 
la situació econòmica de l'Ajuntament: l'informe elaborat 
per la Diputació i el Pla de sanejament aprovat pel 
consistori. Aprovada per unanimitat.

Moció per condemnar l'ús d'insults i desqualificacions en 
el debat polític municipal, reprovar el text publicat al 
butlletí de CiU del mes de juliol i instar els grups polítics a 
mantenir el respecte i el diàleg com a vies d'entesa. No 
admesa a tràmit per l'alcaldessa.

Moció per a demanar que el nou Estaut d'Autonomia de 
Catalunya inclogui clarament el dret a l'autodeterminació 
de Catalunya. Aprovada per 7 vots a favor (2 GIC, 2 CiU, 2 
PSC i 1 ERC), 3 abstencions (PSC) i cap vot en contra.
 
Pregunta relativa a la situació de la modificació del Pla 
general a Can Dalmases II. L'alcaldessa respon que no hi 
ha hagut canvis en el procés de modificació.

Pregunta relativa al programa d'actuacions del nou 
tripartit (PSC-CiU-ERC) per als propers dos anys. 
L'alcaldessa respon que el nou equip de govern no té 
programa d'actuacions, i que els temes es van resolent 
sobre la marxa. El GIC ofereix a l'equip de govern el seu 
programa de 50 actuacions per al 2005-2007.

Pregunta relativa a l'incompliment de compromisos per 
part de l'Ajuntament en l'organització d'una 
representació teatral a Collbató el 5 de juliol. El regidor de 
Cultura i l'alcaldessa responen que, efectivament, 
l'Ajuntament no va complir els seus compromisos, i que la 

informació que dóna la web municipal no s'ajusta a la 
realitat. L'alcaldessa es nega a respondre si comparteix la 
versió que ha donat el PSC d'aquest acte i que va haver de 
retirar per les queixes de l'entitat organitzadora.

Pregunta relativa a la situació de l'agent cívic, Sr. Pere 
Itarte, ja que oficialment ha cessat les seves funcions i el 
PSC, quan era a l'oposició, es va mostrar contrari a crear 
aquesta plaça. L'alcaldessa respon que ara el PSC ha 
canviat d'opinió i que l'equip de govern ratifica el Sr. Pere 
Itarte en el càrrec d'agent cívic.

Les entitats de Collbató i els ciutadans a títol 
particular poden formular preguntes a l'equip de 
govern municipal sobre la seva gestió i poden 
presentar propostes perquè l'Ajuntament 
assumeixi una actuació determinada. Per fer-ho, 
només cal que us poseu en contacte amb 
qualsevol dels nostres representants al consistori:
erogent@collbatogic.org
jestrade@collbatogic.org
jordiserra@collbatogic.org

LÍNIA DIRECTA AMB ELS REGIDORS

El GIC va ser present a la Festa Major

Aprovat el projecte Centre de Poble

L'Ajuntament elimina habitatge de protecció oficial

Can Dolcet: un gran projecte agrícola en marxa

... i molt més.

 
Encara no tens la samarreta de Collbató?
Demana-la per Internet a la web del GIC.
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