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UN PAS ENDAVANT
Des d’Esquerra Republicana volem millorar Collbató 
a partir de polítiques pensades per a les persones, i 
en especial per als que més pateixen com els aturats. 
Polítiques pensades i consensuades amb els veïns i 
veïnes del Casc Antic, de Can Dalmases, de la Font 
del Cdel Còdol, del Pla del Castell i de la resta de barris 
del poble. Polítiques en les que participin les entitats 
i els diferents agents socials de Collbató, que ens 
ajudin a millorar la qualitat de vida dels collbatonins 
i collbatonines, i millorin també els serves que es 
presten des de l’ajuntament.

Volem fer de l’ajuntament una administració més 
ppropera al ciutadà, als joves i a les famílies, atenta a 
les necessitats dels veïns i veïnes, de les entitats i de 
les empreses de Collbató, amb l’objectiu de facilitar-
ne la tasca i desenvolupament social i econòmic.

Necessitem un ajuntament amb parets de vidre, i 
amb uns regidors amb les butxaques també de vidre. 
Un ajuntament on la gestió dels fons públics i la 
contcontractació pública, tant de serveis com de perso-
nes, siguin d’una transparència i honestedat modè-
lica, i on tota l'informació sigui fàcilment accessible 
per a tothom.

Volem donar més poder de decisió a la gent, que 
l’ajuntament obri a la participació ciutadana les 
decisions urbanístiques, la programació cultural, o 
qualsqualsevol altre tema que ens afecti. Un ajuntament 
que escolti i faci partícips a tots els veïns i veïnes 
del poble en les decisions estratègiques.

Volem fer de l’ajuntament una administració on el 
primer siguin les persones, amb un funcionament 
àgil i eficient, una simplificació dels tràmits, i on els 
collbatonins i collbatonines trobem solucions a les 
nostres necessitats diàries.

Volem un poble on es vetlli pel patrimoni i es garan-
tteixi un desenvolupament sostenible, ordenat, equi-
librat i respectuós amb l’entorn natural que ens 
envolta.

Volem un ajuntament que promogui polítiques 
de creació d’ocupació i inserció laboral, que aposti 
clarament per una col·laboració público-privada, 
per arribar allà on la precària situació econòmica 
de lde l’ajuntament no ho permet.

Volem un poble connectat al món, que compti amb 
una xarxa d’accés a internet, cobertura mòbil i una 
TDT digna.

Volem un ajuntament institucionalment compromès 
amb el procés d’independència de Catalunya.

En definitiva, volem un Collbató que ens faci sentir 
oorgullosos de viure-hi.
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Un poble amb 
millor qualitat 
de vida
Benestar
Augmentar la pressió institucional per aconseguir 
una millora dels serveis per part d’empreses i aquells 
que deque depenguin d’altres institucions (ampliació de 
l’horari de correus, millor connexió a internet...), així 
com en la defensa dels nostres interessos (instal·lació 
de pantalles acústiques a l’A2, males olors provinents 
de l’abocador de Can Mata, etc.)

Salut
Prioritzar la construcció d’un nou ambulatori que 
ss’adapti a les necessitats de Collbató.

Impulsar accions de formació, promoció i prevenció.

Programes específics per a joves, gent gran, salut 
sexual i drogodependència.

Fomentar xerrades a escoles sobre vida saludable.

Promocionar accions per afavorir l’envelliment actiu 
i el voluntariat actiu.

EEducació
Introduir un sistema de tarificació social en la matri-
culació de l’escola bressol, l’escola de música i altres 
activitats extraescolars per tal de permetre l’accés 
a persones amb dificultats econòmiques.

Reconèixer el paper de les AMPA's com actor indis-
pensable de la comunitat educativa local.

Habilitar la biblioteca com a sala d'estudi, en especial 
en èpoques d'exàmens, tot adaptant els horaris a les 
necessitats dels joves.

Crear borses de repàs, on es posin en contacte aquells 
que dque desitgen rebre classes de repàs amb aquelles 
persones que ofereixen ajuda en l’estudi.

Cultura
Obrir a entitats el Casal de Cultura per tal de 
convertir-lo en el centre cultural, social i associatiu 
de Collbató.

Creació d’un consell municipal de Cultura que agrupi 
lles diferents entitats culturals per poder dissenyar, 
planificar i organitzar l’agenda cultural local.

Donar suport a les mostres de cultura popular i tra-
dicional.

Promocionar i impulsar esdeveniments culturals al 
llarg de l’any (certàmens literaris, cicles de concerts, 
de cinema, teatre...)

DDefensar el patrimoni cultural local amb accions de 
recuperació i promoció.

Evolució de subvencions a contractes programa o 
convenis col·laboratius.
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Connectivitat
Pressionar institucionalment per millorar la connexió 
a internet, cercant la millor solució possible (ja sigui 
a través de l’arribada de la fibra òptica o amb la 
instal·lació d’una antena que millori la connectivitat).

Instal·lar connexió WIFI gratuïta en equipaments 
com el Casal de com el Casal de Cultura o d’altres espais municipals.

Instar a les institucions responsables perquè ofe-
reixin una millor qualitat en la cobertura de la TDT.

Promoure les competències digitals de la ciutadania 
a través de programes de formació.

Seguretat
Crear la Junta de Seguretat Local, per tal de asse-
gugurar una bona coordinació amb els altres cossos 
de seguretat.

Recuperar el projecte de creació d’un cos de Pro-
tecció Civil.

Crear les juntes locals d’emergències.

Implantar un model de vigilància de proximitat.

Redactar els plans d’emergències pendents d’aprovar, 
i ai actualitzar els existents.

Creació de la Brigada Jove, com a eina per substituir 
sancions per incivisme.

Fer campanyes de sensibilització informant dels 
costos econòmics dels danys ocasionats per actes 
incívics.

Esport
Cercar una solució a la problemàtica que hi ha quan 
plou a la pista poliesportiva Martí Gil.

Realitzar les actuacions necessàries per adequar les 
instal·lacions del camp de futbol.

Prioritzar el manteniment dels equipaments 
eesportius existents.

Crear el Consell de l’Esport al municipi, amb la 
participació de totes les entitats esportives fede-
rades, escolars i de lleure, per tal de poder definir i 
avaluar de manera conjunta les polítiques espor-
tives municipals.

Impulsar la creació d’activitats esportives promocio-
nant anant activitats relacionades amb el nostre entorn 
natural.

Plantejar la construcció d’un rocòdrom.

Foment de l’associacionisme esportiu local.
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Govern més obert, 
més participatiu, 
més pròxim
Participació
Definir la participació i la co-decisió com un dels 
eixos de funcionament del nou govern.

Impulsar nous Impulsar nous processos de participació ciutadana 
com consultes sectorials i territorials, audiències 
públiques, reunions de barris, accions de democràcia 
2.0 a través d’una nova pàgina web i les xarxes 
socials, enquestes, etc.

Finalitzar el Reglament Orgànic Municipal, com a 
eina que regula el funcionament de l’Ajuntament 
així com laixí com les eines de participació ciutadana.

Crear una brigada de voluntaris per realitzar 
accions de millora al poble.

Redactar un Pla d’Acció Municipal que defineixi 
l’acció política de la legislatura.

Enfortir la xarxa associativa local, ajudant amb 
tots els recursos tècnics i econòmics que tinguem 
a la l’abast.

Garantir un pressupost participatiu que permeti 
que algunes partides pressupostàries puguin ser 
definides per veïns o entitats (p.ex. deixar una part 
de partida pressupostaria per què les agrupacions 
veïnals puguin decidir en què gastar els diners 
d’aquesta partida).

ImpliImplicar els joves en el disseny i l’organització dels 
projectes municipals. 

-4-

Transparència
Publicar el pressupost a la pàgina web, així com 
tota aquella informació rellevant (actes de plens, 
acords de junta de govern, concursos públics...)

Donar a conèixer les despeses de l’ajuntament, ga-
rantint el fàcil accès a les dades (sous, comptes i 
negnegociacions del deute, etc.)

Incrementar la transparència en els concursos pú-
blics i en els processos de selecció de personal 
(p.ex. amb la participació de regidors de l’oposició 
en els processos).

Realitzar un informe anual de l’activitat gover-
namental.

CCrear el Portal de Transparència, que permetrà 
als veïns accedir de manera fàcil a informació dels 
càrrecs locals (dades de contacte, horaris de visita, 
competències...)

Impulsar un projecte de Dades Obertes (OPEN 
DATA) que permeti la publicitat de totes les dades 
municipals que puguin ser publicades.

Impulsar un Impulsar un Pacte d’Integritat dels representants 
electes del consistori.

Potenciarem l’administració electrònica mitjançant 
la xarxa, reforçant portals que permetin una millor 
prestació de serveis públics, un millor accés a la 
informació i simplificant els tràmits administratius.

Adaptar l’horari d’obertura d’atenció al ciutadà 
de de tal manera que sigui més fàcil pels veïns fer les 
gestions.
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Comunicació
Nova pàgina web:

Fer una nova pàgina web que permeti garantir uns
bons nivells de transparència, participació, proxi-
mitat i informació, garantint la seva accessibilitat 
i fàcil navegabilitat.

RRevista Collbató Informa:

Canviar el model de la revista Collbató Informa, per 
tal de que deixi de ser una publicació partidista, 
de manera que no sigui un simple altaveu de l’ajun-
tament i comenci a ser un servei per a la gent.

Oferir informació útil d’ajuda pels veïns i veïnes
(p.ex. consum, sanitat, serveis, legal, esport, etc.)

DDonar veu a les persones i entitats, incloent apartats
on els ciutadans puguin preguntar i obtenir resposta,
així com donar la seva opinió.

Destinar espais a entitats i associacions locals on
puguin informar de la seva activitat.

Oferir espais de participació com articles d’opinió
temes d’actualitat local, agenda, etc.

InclouIncloure històries locals o sobre persones del poble
(conèixer fa estimar).

Xarxes Socials:

Garantir que els perfils del Collbató Informa a les
xarxes socials donin informació útil, d’actualitat, 
ràpida i de proximitat.

El nou model de comunicació s’ha d’entendre com
un un servei a la ciutadania.

Millora en la 
promoció econòmica 
i ocupació
Mercat
Crear un espai de diàleg on hi participin paradistes, 
veïns i comerciants per tal de consensuar qualsevol 
rreforma relativa al mercat dels diumenges.

Donar oportunitat a tots aquells productors i comer-
ciants del municipi a estar al mercat municipal.

Comerç i emprenedoria
Donar suport al petit comerç, per exemple creant 
beneficis fiscals pels nous comerços el primer any 
d’obertura en la taxa d’escombraries.

PProporcionar assessorament a qui vulgui iniciar 
un projecte empresarial, per a què coneguin totes 
les oportunitats, ajuts, subvencions, però també els 
possibles riscos que comporta iniciar un negoci.

Impulsar la Fira de Professionals i Emprenedors de 
Collbató, com un espai de trobada per a empresaris 
i emprenedors del poble.

PPromoure l’esperit emprenedor a través d’iniciatives 
com els espais de coworking o els programes sènior.

Promoure consum de productes de proximitat.

Zona industrial
Millorar el manteniment del polígon de les Ginesteres 
per promoure’l i captar empreses perquè s’hi instal·lin.
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Formació i ocupació
Treballar conjuntament amb altres municipis.

Fomentar la cooperació público-privada entre admi-
nistracions i agents privats, detectant la necessitat 
de les empreses i coneixent les competències de les 
persones aturades

DDefinir programes d’ocupació, inserció i formació 
adaptats a la realitat de les persones de Collbató 
que cerquen feina .

Impulsar plans de formació inicial i tallers ocupacio-
nals, especialment orientats a sectors que puguin 
tenir sortida, (p.ex. la jardineria o l’hostaleria).

Potenciar programes de formació i d’inserció de joves 
en el món de len el món de l’empresa.

Impulsar la gestió d’una borsa de treball municipal 
de fàcil accés i eficaç.

Turisme
Creació d’un alberg a l’Àrea d’Esplai de la Salut, que 
pot ser de gestió privada o pública.

Promoure les fires de productes locals. Per exemple 
una fiuna fira singular sobre el món de l’oli.

Fer un marc de col·laboració amb sectors com la 
restauració i el comerç per potenciar el turisme local.

Apostar per un model turístic transversal que posi en 
valor els recursos culturals, patrimonials, esportius i 
naturals.

Fer una aposta per les noves tecnologies per pro-
moumoure el turisme: pàgina web, xarxes socials, etc.

Impulsar nous paquets turístics.

Serveis Socials 
més eficients
Benestar social
Garantir la transversalitat de les polítiques socials, 
sobretot en l’àmbit de la creació de llocs de treball i 
en la formació.

AAugmentar el pressupost per les polítiques socials.

Desenvolupar projectes comunitaris com horts socials 
a les antigues escoles.

Liderar des de l’ajuntament el diàleg, mediació i sensi-
bilització davant dels propietaris, siguin particulars o 
entitats financeres, per tal de trobar solucions en els 
casos de conflicte o vulneració del dret a l’habitatge.

IntIntroducció d’un sistema de tarificació social per per-
metre l’accés de tothom a serveis municipals, (p.ex. la 
Llar d’Infants, o l’Escola de Música).

Reforçar la Taula Social i el Banc d’Aliments.

Destinar els ingressos provinents de sancions cap a 
programes socials.

Aplicar bonificacions en taxes i impostos, (p.ex. a 
lles famílies nombroses, monoparentals, etc)

Fer una correcta publicitat i difusió dels ajuts i 
beques escolars que existeixin.

Treballar per mancomunar la prestació de serveis
amb municipis veïns.

Millorar la proximitat del consistori amb el ciutadà, 
millorant també la coordinació i la comunicació entre 
els diels diferents departaments per assolir una millor 
eficàcia administrativa.
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Foment de la 
sostenibilitat
Urbanisme
Finalitzar i aprovar el nou Pla General Urbanístic 
que definirà el marc de desenvolupament del 
municipi els propers anys.

DDonar continuïtat al Consell Assessor Urbanístic.

Definir un pla de millora del sol industrial existent.

Accessibilitat
Garantir l'accessibilitat als espais públics per a totes 
les persones amb mobilitat reduida o diversitat fun-
cional.

Reordenar i adequar el pàrquing de l’esplanada dels 
bbombers a través d’un procés participatiu amb els 
veïns de la zona.

Acordar amb els veïns del Pujolet, Casc Antic i 
Eixamples una solució als problemes de mobilitat i 
aparcament que es donen els caps de setmana.

Reclamar al Ministerio de Fomento un pas de via-
nants a l’alçada del barri de les Illes.

RReplantejar l’ordenació d’algunes vies urbanes per 
tal de millorar la mobilitat del municipi.

Mobilitat
Crear una xarxa de carrils per bicicletes que connecti 
els principals centres escolars i equipaments del poble.

Establir una xarxa de “camins escolars segurs”.

Promocionar el transport públic amb els municipis 
de l’entorn.

PPromoure a través de la creació d’una borsa de 
mobilitat els sistemes per compartir vehicle privat, 
especialment en col·lectius com els joves.

Establir mecanismes per reduir la velocitat en tot el 
municipi, especialment en les zones escolars
Impulsar campanyes d’educació en mobilitat soste-
nible.

SServeis a la ciutadania
Remunicipalitzar el servei de la gestió de l’aigua, per 
tal de garantir uns millors preus i una gestió més 
eficient.

Amb la nova concessió garantir les inversions ne-
cessàries de millora de la xarxa.

Desenvolupar un pla de millora de la xarxa d’enllu-
menmenat públic amb sistemes que comportin un estalvi.

Promoure l’ús d’energies sostenibles en el disseny 
dels nous equipaments.
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Espais públics
Prioritzar el manteniment, la rehabilitació i la millora 
dels carrers i equipaments.

Prioritzar la neteja de l’espai públic, el mobiliari 
urbà i equipaments existents a tots els barris del 
municipi.

RResidu zero
Avançar en l’estratègia Residu Zero, activant una 
comissió ciutadana perquè proposi accions a dur a 
terme.

Treballar amb escoles i instituts per tal d’incrementar 
la sensibilitat respecte el concepte “residu zero”. 
És a dir, incentivar el jovent a adquirir hàbits de 
rreducció, reutilització i reciclatge.

Coordinació amb els comerços i establiments per 
adoptar mesures dirigides en aquest sentit.

Fer incidència en el jovent per tal d’educar en els 
valors de la racionalització en el consum d’energia 
i en l’eficiència energètica.

Patrimoni
EmpEmprendre mesures per recuperar i protegir el 
patrimoni local.

Promoure la gestió forestal sostenible com a 
eina de gestió del paisatge, de l’entorn i també 
de prevenció d’incendis.

Ampliar el cementiri.

Foment de la 
nostra identitat
Territori i identitat
Promoure l’associacionisme veïnal als barris.

Donar suport a l’associacionisme juvenil.

Promoure la memòria històrica i el coneixement 
del nodel nostre entorn.

Realitzar un acte anual d’acollida als nous 
empadronats.

Fomentar el reconeixement públic a ciutadans 
exemplars o entitats.

Mantenir la xarxa de camins i el patrimoni natural.

Fomentar la cultura de l’oli, tant a les escoles, com 
a ta través de la creació d’una fira pròpia

Impulsar la creació de la Denominació d’0rígen de 
l’oli del nostre territori.

Prestigiar les professions desenvolupades al medi 
rural, ja sigui del sector primari (ramaders, agric-
ultors...) o terciari (guies turístics, restauradors, 
hotelers...)

PPromoure l’activitat agrària per tal de donar l’opor-
tunitat d’adquirir aliments de proximitat.

Incentivar els treballs de recerca local col·laborant 
amb la gent gran.

Donar suport a una possible iniciativa per impulsar 
la comarca del Montserratí a través d’una consulta 
popular.
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A Collbató 
també naixerà la 
República Catalana
Al servei del país
Participar activament en l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i facilitar la cooperació 
amb assamb associacions sobiranistes com ANC i Òmnium.

Recolzar i posar-nos al servei de les principals 
institucions del país (President i Parlament) durant 
tot el procés constituent, des de la declaració fins la 
proclamació de la independència.
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1. Miquel Solà

Font del Còdol.
35 anys.

Llicenciat en Ciències Polítiques, 
treballa al departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat.

Viu amb la Marta i el seu fill Eloi 
de 5 ade 5 anys.

 2. Dina Pérez

Font del Còdol.
34 anys.

Tècnica Superior en Integració 
Social, Terapeuta Ocupacional i
Llicenciada en Comunicació
Audiovisual.

Viu amb el seu fill Oriol de 5 aViu amb el seu fill Oriol de 5 anys.
És membre de l’AMPA La Salut, 
de l’ANC i col·labora amb diferents
associacions i entitats locals. 3. Jordi Riera

Les Illes.
28 anys.

Tècnic Superior de Laboratori de 
Diagnòstic Clínic.

Està vinculat a l’ANC i és membre de   
la colla de Gegants de Collbató.   

COMPROMESES AMB COLLBATÓ
UN EQUIP DE PERSONES

4. Àlex Samaranch

Can Dalmases.
46 anys.

Informàtic, treballa com a analista 
de sistemes a HP. És delegat 
sindical.

Viu amb l’Ester, i té un fill i una 
filla.filla.

5. Laia Fresquet

Casc Antic.
39 anys.

Treballa com a comercial al 
sector de la veterinària.

Viu amb el seu marit Miquel i els 
seus dos fills Roser i Aleix. 

6. Jofre Vallés

Font del Còdol.
25 anys.

Titulat en FP d’Electromecànica.
És productor de les dues varietats 
d’oli de Collbató.

Col·labora amb l’ANC i és membre
de la Comissió de de la Comissió de Festes de la Font
del Còdol. 

7. Montse Puig

Casc Antic.
49 anys.

Casada, viu amb el seu marit i 
un fill de 13 anys. Néta d’avis 
andalusos i extremenys.

Col·labora amb l’ANC i participa 
ssovint en activitats locals.

8. Núria Torné

Can Dalmases.
47 anys.

Casada i mare de dos fills.

Està vinculada a l’AMPA del SI
Collbató, i ha col·laborat en 
diferents ocasions amb la PAH.

9. Xavier Planas

Bosc del Missè.
34 anys.

Llicenciat en Química i Enginyer 
Tècnic. Treballa en un laboratori 
a Esparreguera.

És membre de la colla de diables
SalnitSalnitrats de Collbató i col·labora
ocasionalment en esdeveniments
esportius a Collbató.
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10. Montse López

Casc Antic.
59 anys.

Tècnica en Transport Sanitari.

És sòcia del centre excursionista
4.000 peus i vinculada a diverses
entitats locals.
ÉÉs mare de dos fills de 19 i 30 
anys.

11. Ramon Milan

Casc Antic.
55 anys.

Tècnic electrònic en una empresa
de Collbató.

Fill de Cal Gaies, és vicepresident
de l’AAVV Casc Antic, col·labora 
amb els Amiamb els Amics de l’Orgue.
És activista de Greenpeace i està
vinculat a l’ANC i Omnium.
Està casat i té un fill. 12. Cristina Espinach

Les Illes.
49 anys.

Treballa a una botiga familiar a
Esparreguera amb més de 100 
anys d’història.

Col.labora amb l’ADF de Collbató,
i i és voluntària a la Cursa de l’Alba
i la Portals.

13. José Ramírez

Font del Còdol.
65 anys.

Jubilat, ha treballat en el sector 
de l’alimentació.

Nascut a Còrdova.
Vinculat a l’ANC i col·labora amb
didiferents entitats del poble.
Està casat, té dues filles i quatre
néts.

14. Xènia Robles

Pla del Castell.
38 anys.

Llicenciada en Dret, treballa en
una entitat bancària.

Membre de l’AMPA Mansuet.
Viu amb l’Enric i les seves tres
fillfilles Berta, Anna i Rita.  

15. Miquel Vallés

Font del Còdol.
61 anys.

Enginyer Tècnic en telecomunicacions,
Ha treballat a Televisió de Catalunya
des dels seus inicis. Actualment treballa 
en la promoció de l’Oli de Collbató.

MembMembre de l’ANC i col·labora amb
diferents associacions del poble.
Està casat i té dos fills.  

16. Mabel Cubas

La Fumada.
50 anys.

Casada i mare d’una filla de 23
anys.

Ha participat en l’organització de 
les activitats del Correllengua a
CollbCollbató, col·labora amb diferents 
associacions.

17. Juan Férrez

Casc Antic.
61 anys.

Mestre Industrial, treballa a 
Esparreguera.

És soci de la Penya Blaugrana
de Collbató.
EEstà casat i té un fill de 13 anys.

18. Ana Ferreira

Font del Còdol.
64 anys.

Jubilada, ha treballat a una multi-
nacional de gelats.

Nascuda a Còrdova.
És vocal de l’Associació de Dones
de Collbde Collbató i està vinculada al món 
artístic local.
Està casada, té dues filles i quatre
néts.

19. Enric Faus

Pla del Castell.
38 anys.

Llicenciat en Dret, treballa en un 
laboratori farmacèutic.

Ha militat a Maulets, el sindicat 
d'estudiants Alternativa Estel i
l'Assemblea d'Insubmisos de l'Assemblea d'Insubmisos de 
l'Autònoma. Soci de l'Slampàdel i 
del FC Barcelona.
Casat i amb tres filles. 20. Joana Gómez

Can Dalmases.
53 anys.

Diplomada en Infermeria, treballa
en una residència de gent gran.

Ha participat en la investigació de
gelats artesans per a malalts
oncoloncològics.

21. Juli Ubach

Font del Còdol.
63 anys.

Llicenciat en Belles Arts, treballa al 
Museu Marítim de Barcelona com a 
tècnic auxiliar de béns culturals.

Més de 20 anys vinculat al món
llocal de Collbató.
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