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GEMMA RODRÍGUEZ NOVA CANDIDATA A
ALCALDESSA
El passat dia 2 de febrer l’agrupació socialista de
Collbató vam escollir per unanimitat la cap de llista
per a les pròximes eleccions municipals.

L’Entrevista
P- Com et consideres?
R- Em considero una dona honrada i treballadora,
amb capacitat de diàleg i lideratge; amb un trajecte professional i formació competent amb l’Administració Pública, que sumat amb la il·lusió fan un
bon tàndem.

Compromís amb el poble mitat i en clau local, amb respecte i
consideració cap a tothom, buscant
i amb les persones.
La Gemma és una dona jove, mare
de família, que de ben petita viu
al poble. Molts de vosaltres la coneixeu i sabeu que és una persona
afable que s’estima Collbató. De
ben jove ha mostrat inquietud per
la política local amb la voluntat de
millorar la vida de les persones.
Ara s’ha decidit a fer el pas per encapçalar la candidatura dels Socialistes de Collbató.
La Gemma té el suport unànime de
tots els que participem a l’agrupació perquè creiem que pot aportar
a Collbató l’empenta, joventut i
proximitat que el nostre poble necessita.
Creiem que la proximitat amb els
veïns és el que ajuda a avançar cap
a tot allò que el poble persegueix,
però també per atendre els problemes i necessitats de les persones.
Nosaltres abans, ara i sempre ens
hem dedicat a atendre al poble de
Collbató i els seus veïns amb proxi-

sempre l’entesa i convivència extraient-nos de polèmiques alienes
al nostre poble.

Amb aquesta idea, el grup de persones que participem a l’agrupació, algunes d’elles amb experiència com
a regidors, altres recentment incorporades i també persones que des
de sempre hi són i coneixen perfectament el projecte dels Socialistes
de Collbató, ens reunim i treballem
recollint informació profitosa pel
poble, preparant activitats i formació per aconseguir que la nostra
llista de candidats sigui la preferida
pels veïns i veïnes a l’hora de governar el poble.
La nostra agrupació es oberta i tothom és convidat a venir al nostre
local a conèixer la Gemma, a donar
les seves idees i opinions per millorar el poble, a participar del nostre
projecte pel poble i pels veïns pensat amb els principis de la igualtat
d’oportunitats, solidaritat social i la
convivéncia.

Si vols conèixer la Gemma, estarà a la nostra
agrupació dimarts i divendres de 10 a 12 del
matí i els dimecres de 7 a 9 de la nit.

P- Que valores més del poble?
R- Als Collbatonins i Collbatonines. La solidaritat i
ganes de convivència. A les persones de diferents
arrels, el seu Patrimoni Històric, la seva tranquil·litat; Poder gaudir de la muntanya de Montserrat.
P- Quina musica t’agrada?
R- La vida sense música i ball no existeix. Escolto
des de Maria Callas i Luciano Pavarotti fins a
Muse i Anímic. De fet la majoria del que soni amb
una bona bateria i guitarra elèctrica...el Rock i el
Grunge sempre tenen un espai al meu dia a dia.
P- Quin llibre estàs llegint?
R- Els meus preferits; “La vida es sueño” de Calderón de la Barca i “Otello” de Shakespeare; dels
més contemporanis m’agrada molt Arturo Pérez
Reverte, el que més “La tabla de Flandes”. També
m’agrada llegir i escriure poesia; d’entre ells Javier
Egea, Neruda y Lorca.
P- Per què vull liderar als
socialistes de collbató?
R- Penso que els Socialistes de Collbató fins ara
han fet sempre una feina excel·lent i tenim un
projecte per recuperar
i portar endavant. Estic segura que amb les
persones que formem
aquest equip podem
treballar per aconseguir un Collbató millor
a on càpiga tothom.
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LA MASIA DE CAN DALMASES:
L’ALCALDE PER L’OPORTUNITAT D’AQUIRIR UN
PATRIMONI A CANVI D’UN DEUTE
La falta d’interès i seguiment de l’alcalde ha provocat la pèrdua de l’oportunitat d’aconseguir un equipament pel poble, la Masia de Can Dalmases. La propietat d’aquest immoble tenia un deute pendent amb l’Ajuntament de més
de 400.000 € que permetia a l’Alcalde una posició favorable per l’adquisició.
Lluny d’això, una iniciativa privada ha adquirit l’immoble i l’ha reactivitat com
a negoci, els Socialistes de Collbató no ens hi oposem en absolut i celebrem
que la gent triï Collbató per posar-hi la seva empresa, però lamentem que
l’Alcalde no s’hagi preocupat de parlar amb l’antiga propietat per tal de participar en les converses de compravenda i obtenir un bon patrimoni pel poble.

OCUPACIÓ D’HABITATGES A
COLLBATÓ

Els darrers dies s’ha incrementat notablement la inquietud de molts veïns respecte a notícies sobre ocupacions
d’habitatges, a la nostra agrupació així ho hem percebut
i també rebut de veïns. Pensem que els problemes de
seguretat són delicats i cal actuar, per tant, amb responsabilitat i sensibilitat. Sent conscients que Collbató és
un poble extens i amb població petita respecte a altres
municipis, sabem que condiciona els mitjans entre ells
els de seguretat i prevenció. En aquesta línia i estant al
govern la nostra aposta va ser incrementar el nombre
de vigilants municipals de 3 a 9 per així augmentar la prevenció, presencia i atenció enfront d’actes com els que
ara inquieten a molts veïns, tenint en compte sempre
que són els Mossos d’Esquadra qui s’ocupen d’aquests

Els regidors Socialistes vetllen per
minvar la sensació d’inseguretat
fets i en tenen la responsabilitat de perseguir-los.
Percebem i així se’ns ha manifestat també, que el malestar dels veïns s’aguditza quan des del govern del poble
no es resolen ni s’actua amb empatia davant d’aquests
problemes; les evidents discrepàncies entre el mateix
govern davant del cas dels vigilants municipals, com la
poca eficàcia i transparència enfront de les ocupacions
d’habitatges són un incentiu per la sensació d’inseguretat.
Els nostres regidors sensibles a aquesta situació han emprès accions per tal de mantenir-se al corrent i demanar
que s’actuï amb celeritat per part de l’alcalde.

PÍNDOLES D’ACTUALITAT:
La Gemma próxima
als veïns i veïnes
El passat diumenge 17 de març els
Socialistes de Collbató vam estar al
mercat municipal recollint impressions dels veïns i veïnes. Moltes persones es van apropar per conèixer la
Gemma i donar la seva opinió del poble. Gràcies a tots!!!
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Agrupació Local de Collbató
C/ Bonavista, 22 08293 Collbató
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Segueix-nos a la xarxa
Visita’ns a: socialistesdecollbato.cat

