
treballem per tothom!!
Pensem diferent,



Nascut a Barcelona fa 31 anys. Viu amb la Marta i l’Eloi, el seu fill de 20 mesos, al barri de la Font del Còdol. Pertany a la 
típica família que fa mig segle va començar a estiuejar i a passar els caps de setmana a Collbató i que finalment s’hi ha 
quedat a viure.

Llicenciat en Ciències Polítiques per la UAB, treballa al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Militant d’Esquerra des de l’any 2003. Des del 2007 és regidor a l’Ajuntament de Collbató.

Esquerra ha demostrat al llarg dels darrers quinze anys el seu compromís amb Collbató. Durant la darrera legislatura, des 
de l’oposició, hem treballat de forma coherent evitant entrar en discussions absurdes per defensar les nostres propostes.

Miquel
Solà i Navarro
candidat a l’alcaldia de Collbató

Collbató, Maig de 2011



Teniu a les vostres mans el nostre programa electoral per als propers quatre anys on hi trobareu propostes assumibles que 
donen resposta a les necessitats reals de Collbató. La promoció de l’economia local, una administració més propera, la 
planificació sostenible del nostre futur, la defensa de la nostra identitat i les polítiques socials són les bases que fonamenten 
el nostre programa.

Per fer-ho possible hem creat el millor dels equips. La nostra candidatura està formada per persones de diferents generacions, 
vinculades al món associatiu, que representen la diversitat de barris del nostre poble, homes i dones compromesos amb 
Collbató.

Més enllà de les propostes, aportem un estil propi, una manera diferent d’entendre Collbató. 

Nosaltres pensem diferent, nosaltres treballem per tothom.

Eleccions municipals 2011



Amb l’economia local
√√ Definir√un√Nou√Projecte√Turístic

Situació√actual:	 La	política	turística	dels	darrers	anys	ha	estat	
erràtica.	Collbató	té	unes	potencialitats	naturals,	
culturals,	patrimonials	i	esportives	poc	aprofitades	
turísticament,	per	la	manca	d’un	projecte	clar.

Propostes: √	 Elaborar un projecte turístic que integri 
aquestes potencialitats conjuntament 
amb els sectors implicats (restauradors, 
associacions, comerços...). 

 √ Planificarem el desenvolupament d’aquest 
projecte a mig i llarg termini.

 √ Fer ús de les noves tecnologies 
com a eines de promoció. 

 √ Enfortir la difusió turística en aquells col·lectius 
específics que són visitants potencials 
(excursionistes, escaladors, centres educatius...).

 √ Promocionar, conjuntament amb els 
pobles veïns l’oferta turística local.

 √ Fomentar els productes autòctons locals com 
l’oli, així com l’oferta gastronòmica existent.

 √ Encaixar el municipi dins dels grans 
projectes turístics nacionals, com per 
exemple, el Camí de Sant Jaume.



√√ Reforma√del√mercat

Situació√actual:	 El	model	de	mercat	actual	està	caducat.	Cada	diumenge	genera	problemes	
d’aparcament,	de	mobilitat	i	de	soroll	als	veïns	de	la	zona.

Propostes: √	 Plantejar un mercat menys massificat, de més qualitat i que prioritzi els productes de proximitat. 
 √ Consensuarem amb els veïns la reforma més adient, i n’analitzarem totes les possibilitats.
 √ Ubicar els vehicles dels propietaris de les parades per permetre una circulació millor.

√√ Potenciar√l’activitat√econòmica√

 √ Volem millorar la borsa de treball municipal 
facilitant l’accés de forma telemàtica tant 
ocupadors com demandants de llocs de treball.

 √ Crear un programa per promoure el voluntariat 
entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge 
professional, per a fer tutories per a persones 
emprenedores i recercadores de treball.

 √ Donar suport a emprenedors facilitant la implantació 
de les seves activitats comercials o empresarials.

 √ Establir una millor coordinació amb els comerços i 
establiments per promoure i difondre la seva activitat.

 √ Organitzar les Trobades d’Emprenedors, dirigides 
a empresaris, comerciants o autònoms, amb 
l’objectiu de facilitar la creació d’una xarxa comercial 
i empresarial local propera als seus negocis. 



Una administració més oberta
√√ Participació:√Creació√del√Consell√d’Entitats

Situació√actual:	 No	hi	ha	cap	òrgan	de	relació	entre	les	entitats	locals	i	l’Ajuntament,
aquest	fet	que	comporta	una	manca	de	coordinació	i	comunicació.

Propostes: √	 Aquest serà l’òrgan permanent consultiu format per totes les entitats locals amb 
l’objectiu de millorar la coordinació entre el teixit associatiu i l’Ajuntament.

 √ Enfortir la xarxa associativa i garantir la interlocució, la comunicació i la 
participació en els temes rellevants que afectin el municipi. 

 √ Ser especialment sensibles a les reivindicacions que es plantegin, sempre i quan siguin d’interès 
general i beneficiïn el conjunt de la població.

 √ La participació ciutadana és clau, perquè nosaltres no entenem la democràcia com una votació cada quatre anys; 
nosaltres volem una democràcia participativa, on tots els sectors de la societat hi estiguin representats.

 √ Recuperar i ampliar els òrgans de participació en les diverses àrees que 
s’escaigui: mobilitat, medi ambient, urbanisme, cultura...

 √ Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i les associacions locals de caràcter social, cultural, esportiu i 
solidari, entenent-les com a centres de desenvolupament personal. 

√√ Agilitat

 √ Agilitzarem la implantació de l’administració electrònica.

 √ Plantejarem la creació d’una oficina d’atenció al ciutadà en l’espai ocupat actualment per l’ambulatori.

 √ Vetllarem, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient i eficaç.



√√ Hisenda

 √ Vetllar perquè la gestió municipal es regeixi amb criteris 
d’honestedat, d’austeritat i de transparència.

 √ Serem rigorosos en la planificació i l’execució pressupostària.

 √ Reduir el dèficit fins a nivells assumibles.

 √ Revisar l’estructura actual de les taxes i de les ordenances. 
Alhora, fomentar les bonificacions socials i mediambientals.

 √ Prioritzar en l’elaboració pressupostària, la despesa 
per promoure l’activitat econòmica local i la 
destinada a serveis socials bàsics com a mesures 
per a fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

 √ Informar anualment de la situació econòmica 
municipal. A tal efecte, el govern municipal adoptarà 
mesures per fer comprensible el pressupost 
municipal. També s’augmentarà la transparència i la 
qualitat de la informació econòmica subministrada 
als càrrecs electes municipals i a la ciutadania.

 √ Publicar a la pàgina web els pressupostos municipals.

 √ Fer un anàlisi rigorós de l’estat de comptes de l’Ajuntament.



√√ L’emissora√de√ràdio√municipal

Situació√actual:	 Tot	i	el	compromís	adquirit	en	un	ple	municipal,	han	abandonat	el	projecte.

Propostes: √	 Recuperarem el projecte de l’emissora municipal.
 √ Seria una eina de comunicació a disposició de les associacions per tal de 

dinamitzar i potenciar les activitats que es desenvolupin a Collbató.
 √ Posar a disposició dels joves l’emissora perquè es facin el seus propis programes.

Una administració més oberta



√√ Comunicació

 √ Actualitzar la pàgina web de l’Ajuntament de Collbató. L’hem de fer més fàcil i més participativa. 
Volem fer servir els espais i les xarxes socials de cara a les entitats perquè informin de les seves activitats. 

 √ Potenciar les xarxes socials com a eina de comunicació i interacció entre l’Ajuntament i els veïns.

 √ Replantejar el model de la revista actual (menys periodicitat i canvi de 
model de finançament) i en potenciarem l’edició digital.

 √ Ampliar la distribució de panells informatius pel poble i fer-los accessibles per tothom.

 √ Oferir accés lliure a internet en tots els locals públics que utilitzen les entitats.

 √ Intentarem resoldre el problema de l’accés a la TDT a Collbató, en especial al Casc Antic.



√√ Planificació√del√futur:√Redacció√del√POUM√

Situació√actual:	 En	els	darrers	mesos	s’ha	iniciat	la	redacció	del	POUM,	però	no	hi	ha	cap	programa	de	participació	en	el	procés.

Propostes: √	 Redefinir el model de poble que volem amb la redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
 √ Garantir un programa plenament participatiu durant tot el procés.
 √ Proposar un model de municipi ordenat i equilibrat, amb una utilització racional del 

territori d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible.

√√ Urbanisme

 √ Corregir les deficiències del projecte de la Zona Industrial les Ginesteres. Definirem un model de polígon 
no agressiu, condicionant-ne l’ampliació per fases a l’ocupació de l’existent i a la demanda.

 √ Buscar una solució al problema de l’habitatge de lloguer, especialment per joves i gent gran. 
Reprendre el projecte, actualment aturat, de construcció d’habitatge protegit de l’Hostal Vell.

 √ Crearem el Consell Municipal d’Urbanisme com un òrgan de consulta en el que els veïns hi tinguin participació.

 √ Ens volem dotar dels recursos necessaris pel manteniment, abans d’emprendre projectes de dubtosa necessitat. Tant 
important és dotar el municipi de nous equipaments com mantenir en bones condicions els equipaments i via pública.

 √ Mantenir el caràcter propi del carrer de la Font del Còdol, evitant que es converteixi en un carrer de pas.

 √ Algunes de les actuacions prioritàries seran: 
i. Arranjar el passeig de Ronda i l’Avinguda Centenari, ampliant-ne la vorera per facilitar la mobilitat dels vianants
ii. Estudiar la possibilitat de connectar amb un pont el carrer Torre Farrera amb el carrer Pompeu Fabra.
iii. Ampliar el cementiri.
iv. Impulsar la construcció de la plaça Gabriel Blancafort (Les Parellades).
v. Asfaltar el carrer Llongànies.
vi. Cercar una solució per la connexió del barri de la Fumada amb l’altre banda de l’autovia.

Un poble sostenible



√√ Planificació√del√futur:√Equipaments

Situació√actual:	 En	la	darrera	legislatura	no	hi	ha	hagut	una	
planificació	dels	equipaments	necessaris,	
fet	que	ha	comportat	una	improvisació	
evident	en	el	moment	de	prioritzar.

Propostes: √	 Prioritzar la finalització del Casal de 
Cultura (amb la Biblioteca, Casal d’avis 
i sales polivalents), això ens permetrà 
l’alliberament d’espais com les 
antigues escoles o l’antiga biblioteca.

 √ Reclamar a la Generalitat la 
construcció del nou Centre d’Atenció 
Primària, així com el Gimnàs-Sala 
Polivalent del SES Collbató.

 √ Treballarem per l’ampliació del cementiri 
tant reivindicada des de fa anys.



√√ Planificació√del√futur:√Pla√de√Jerarquització√de√Carrers
Situació√actual:	 No	hi	ha	una	ordenació	dels	carrers	pensada	pels	vianants	ni	pels	vehicles	no	motoritzats.	L’únic	carril	

que	hi	ha	per	bicicletes	és	a	l’Avinguda	Centenari	i	és	perillós	i	sovint	es	confon	amb	un	tercer	carril.

Propostes: √	 Establir una xarxa de carrers primaris i secundaris. Uns destinats especialment 
per vehicles motoritzats i els altres amb carrils per bicicleta.

 √ Afavorir la connectivitat entre els diferents barris i especialment 
entre els equipaments esportius, culturals i educatius.

 √ Crear rutes escolars per fomentar la seguretat dels desplaçaments a 
peu, amb bicicleta, etcètera, als centres educatius del poble.

 √ Estudiar una millor connectivitat interurbana amb les localitats veïnes, especialment 
aquelles que permeten l’enllaç amb els ferrocarrils o amb la RENFE.

 √ Donar suport a l’ús de sistemes per compartir el vehicle privat.

√√ Millor√reciclatge,√més√energies√netes

 √ Fomentarem l’ús d’energies renovables.

 √ Prioritzar l’elaboració i l’execució d’un pla municipal d’estalvi i d’eficiència energètica.

 √ Impulsar la creació de plans estratègics de sequera. 

 √ Treballar per aconseguir bonificacions fiscals per compostatge o construcció 
de mecanismes de recollida d’aigua de pluja.

 √ Pressionar al Ministeri de Foment perquè instal·li pantalles acústiques en el tram de l’autovia que creua Collbató.

 √ Introduir millores en el sistema de recollida porta a porta de la fracció orgànica i de la resta: augmentar la freqüència 
de la recollida orgànica en període estival i adequar les rutes a les necessitats.  
Finalment, estudiar la possibilitat d’introduir un servei de triturat de resta vegetal a domicili per compostar.

Un poble sostenible



√√ Més√accessibilitat,√millor√mobilitat

 √ Suprimir les barreres arquitectòniques que impedeixen l’accés als equipaments públics. 

 √ Treballar per millorar les voreres i passos de vianants que dificulten la mobilitat, especialment 
a col·lectius especials (cotxets infantils o persones amb mobilitat reduïda).

 √ Pressionarem el Ministeri de Foment perquè instal·li unes baranes de seguretat als 
laterals del túnel que connecta l’Avinguda Centenari amb la Font del Còdol.

 √ Estudiarem la idoneïtat de recuperar el transport públic urbà a Collbató. 

√√ Protecció√del√nostre√entorn√natural

 √ Donar suport a l’activitat agrícola, especialment 
a la producció local de l’oli, amb un programa 
destinat a la seva difusió com a producte 
de qualitat amb restauradors i amb la 
possibilitat d’impulsar una agrobotiga.

 √ Treballar per mantenir i recuperar la xarxa de 
camins rurals tradicionals i senyalitzar els indrets 
d’especial interès com el camí de l’Alzina, els 
Forns de calç, el Castell, les Coves, etcètera.

 √ Fer campanyes de sensibilització i 
de coneixement de l’entorn.



Orgullosos de ser collbatonins
√√ Potenciació√de√la√nostra√identitat:√Nou√model√de√Festa√Major

Situació√actual:	 Els	orígens	de	l’actual	model	de	Festa	Major	es	remunten	
a	uns	anys	en	els	quals	Collbató	s’omplia	d’estiuejants	
durant	el	mes	d’agost	i	per	això	actualment	no	s’adequa	a	
la	realitat	del	poble.

Propostes: √	 Plantejar enfortir la Festa Major per 
Sant Corneli (16 de setembre).

 √ Volem un model de Festa Major de 
menys dies i més intensos. 

 √ Fer el possible perquè el disseny i l’organització 
de la Festa Major es faci conjuntament amb les 
entitats del poble i, especialment, amb els joves.

√√ Esports

 √ Impulsar un Consell de l’Esport Local que agrupi les entitats esportives locals.

 √ Donar suport als diferents actes que s’organitzin.

 √ Publicar les activitats esportives que es duen a terme al web de l’Ajuntament.

 √ Impulsar competicions esportives de caràcter popular, a nivell local i amb 
les poblacions veïnes.

 √ Col·laborar amb associacions esportives per millorar la creació i difusió de 
rutes en bici o a peu.

 √ Donar suport a les activitats esportives relacionades amb l’entorn 
(escalada, senderisme...).



√√ Cultura

 √ Impulsar programes per difondre la nostra història 
local i singularitats (xerrades, exposicions, actuacions 
conjuntes amb centres docents...). 

 √ Reforçar les polítiques identitàries per aconseguir una 
major cohesió social i autoestima per Collbató. 

 √ Recuperar el Pla d’Acció Cultural com a full de ruta de 
les polítiques culturals.

 √ Millorar la coordinació amb les entitats culturals.

 √ Donar suport a la creació i formació artística. 
Posarem a disposició els locals alliberats com a llocs 
de tallers artístics, etcètera.

 √ Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura 
catalana en tots els seus àmbits.

 √ Prioritzar la programació d’espectacles, concerts i 
activitats vinculades a la cultura catalana.

 √ Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible del 
municipi.

 √ Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments, en format paper i digital, mitjançant les eines de difusió 2.0. Aquesta 
agenda hauria de facilitar la informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i festes, les novetats a 
les biblioteques, etcètera.



El més important: les persones
√√ Joves

Situació√actual:	 En	els	darrers	anys	s’ha	avançat	en	el	terreny	de	les	polítiques	de	joventut,	però	ara	toca	fer	un	
pas	endavant	perquè	els	joves	tinguin	un	paper	més	rellevant	en	el	teixit	social	del	poble.

Propostes: √	 Proposar les antigues escoles com un espai destinat i gestionat exclusivament als i pels joves.
 √ No hi posarem traves; facilitarem les iniciatives proposades pels joves del poble.
 √ Oferir un espai de Festa Major perquè els joves decideixin com volen organitzar-la. 

√√ Educació

 √ Augmentar l’oferta formativa, especialment per col·lectius 
específics (aturats, joves, gent gran,...) de català, anglès, informàtica, etcètera.

 √ Coordinar, amb centres escolars, la difusió 
de la història local (Museu de les Coses del 
Poble), xerrades amb gent gran, etcètera.

 √ Augmentar la dotació econòmica per beques.

 √ Davant les retallades pressupostàries 
que ens afecten, volem prioritzar el servei 
de la Llar d’Infants l’Abellerol.

 √ Vetllar pel bon manteniment dels equipaments 
educatius, així com el seu entorn.

 √ Dotar d’elements de seguretat la zona 
d’aparcament del CEIP Mansuet.



√√ Civisme√i√Seguretat:√Planificació√de√la√seguretat

Situació√actual:	 Collbató	no	disposa	de	cap	planificació	
de	situacions	d’emergències,	ni	de	cap	
òrgan	que	coordini	les	actuacions	dels	
diferents	cossos	de	seguretat.

Propostes: √	 Crear una Junta Local d’Emergències que 
reuneixi a tots els cossos policials, als 
bombers i a totes les entitats presents a 
Collbató relacionades amb la seguretat.

 √ Elaborar un pla de protecció civil local actualitzat 
tenint present els riscos i les conseqüències 
dels fenòmens naturals propis del nostre clima 
mediterrani tals com són els aiguats, incendis 
forestals, nevades, ventades, etcètera.

 √ Revisar l’Ordenança de Civisme per tal 
d’adaptar-la a la realitat de Collbató.

 √ Apostar per un model de Guàrdia Municipal de proximitat.

 √ Impulsar programes de seguretat preventiva amb 
l’organització de xerrades amb els veïns.



El més important: les persones
√√ Salut

 √ Coordinar i donar suport a les accions de formació i prevenció que tinguin a veure 
amb la salut als centres educatius, al personal públic, a les entitats...

 √ Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i a les mares, per tal d’oferir 
eines per educar en matèria de salut als seus fills i a les seves filles.

 √ Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut.

√√ Acció√social

 √ Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassistència.

 √ Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.

 √ Impulsar polítiques de suport a les famílies. Volem respectar i considerar tots els models familiars.

 √ Reclamar les inversions socials necessàries de les altres administracions per garantir el bon servei.

 √ Promoure el programa de parelles lingüístiques entre persones nouvingudes i persones autòctones.

√√ Gent√gran

 √ Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament. 

 √ Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de suport a la gent gran que viu sola.

 √ Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic; i totes aquelles 
actuacions encaminades a millorar la qualitat de vida i de salut.

 √ Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) perquè la 
gent gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-
se amb altres persones i, d’aquesta manera, conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.



3. Imma Vidal
33 anys

Mestre diplomada en Educació 
Física, actualment treballa com 
a responsable de compres. 
Vinculada al món de l’esport.
Viu a les Parellades.

6. Xènia Robles
34 anys

Llicenciada en Dret, treballa en 
una entitat bancària.
És mare de tres filles.
Viu al Pla del Castell.

5. Enric-Macià Fresquet
33 anys

Diplomat en Ciències 
Empresarials. Treballa a 
l’empresa familiar.
Té 2 filles i 1 fill.
Viu al Pla del Castell.

4. Montse López
55 anys

Tècnica en transport sanitari. 
Vinculada a diverses entitats, és 
vocal de l’Associació 4000 Peus.
Mare de dos fills, viu al Casc Antic.

Suplent 2
Toni Terrades
50 anys

Encarregat del manteniment 
de l’Àrea d’Esplai de la Salut.
Viu a Can Dalmases.

Suplent 3
Miquel Vallès
58 anys

Enginyer Tècnic en 
Telecomunicacions. Pare de dos 
fills, viu a la Font del Còdol.

Suplent 1
Joana Gómez
49 anys

Diplomada en Infermeria, 
treballa en una residència.
Viu a Can Dalmases II.

11. Juli Ubach
59 anys

Llicenciat en Belles Arts, 
treballa com a tècnic auxiliar 
en bens culturals.
Viu a la Font del Còdol.

7. Àlex Samaranch
42 anys

Té una filla i un fill. Informàtic, 
treballa com a analista de 
sistemes. Vinculat a l’AMPA del 
CEIP Mansuet.
Viu a Can Dalmases.

8. Carme González
34 anys

Estudis en administració 
i estètica. Mare d’un fill. 
Vinculada a Collbató des de fa 
7 anys.

10. Mabel Cubas
46 anys

Mare d’una filla. Col·labora amb 
diverses associacions.
Viu a la Fumada.

9. Xavier Planas
30 anys

Enginyer Tècnic Industrial 
i Llicenciat en Química. 
Col·labora amb diverses 
entitats locals.
Viu al Bosc del Missè.

1. Miquel Solà
31 anys

Llicenciat en Ciències Polítiques, treballa al Departament 
d’Empresa i Ocupació. Té un fill i viu a la Font del Còdol. 
Regidor des del 2007.

2. Ramon Milan
51 anys

Tècnic electrònic ambiental. Fill de Cal Gaies. Vinculat a 
diverses associacions locals, ha sigut vicepresident de 
l’AAVV del Casc Antic. Casat i amb un fill.




