
UN PAS ENDAVANT
Collbató



COMPROMESES AMB COLLBATÓ
UN EQUIP DE PERSONES

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.   

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.

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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Serveis Socials  més eficients.Recursos: Augmentar els recursos per les polítiques 
socials al pressupost, desenvolupar projectes comunitaris 

com horts socials a les antigues escoles.Transversalitat: Garantir la transversalitat de les polítiques 

ssocials, sobretot en l’àmbit de la creació de llocs de treball 

i la formació.
Igualtat: Introduir un sistema de tarificació social en 
serveis municipals com la Llar d’Infants.

Millora en lapromoció econòmica i ocupació.
Plans d’ocupació: Fomentar la cooperació público-

privada entre administracions i agents privats en el 

disseny dels plans d’ocupació, inserció i formació.
Turisme de qualitat: Apostar per un model turístic

ttransversal que posi en valor els recursos culturals, 

patrimonials, esportius i natural. 
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Foment de la
sostenibilitat.
Sostenibilitat: Finalitzar el nou Pla General i donar continuïtat al Consell Assessor Urbanístic.Servei d’aigua: Remunicipalitzar el servei d’aigua. Unnou model de gestió que permeti les inversions pendents 
en el clen el clavegueram i obtenir un preu més econòmic.Menys residus: Avançar en la implantació de l’estratègia 
Residu Zero.
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ALGUNES DE LES NOSTRES PROPOSTES PER COLLBATÓ

Pensem en el medi ambient. Tenim moltes més propostes, 
si les vols conèixer totes consulta el nostre programa a: www.esquerra.cat/collbato 




