
El 26 de maig de 2019 i amb la jornada electoral es va posar 
en marxa el projecte que s’iniciava el setembre de 2018 amb 
la visita del primer secretari del PSC Miquel Iceta, que vingué a 
Collbató a donar-nos impuls acompanyat de moltes companyes 
i companys del Baix Llobregat.
El 26 de maig de 2019 ens donaren suport 507 veïnes i veïns 

que ens situaren com a segona força política del nostre poble. 
La Gemma i la Libry foren escollides regidores fent oposició a 
la majoria absoluta del govern. Les nostres regidores recolliren 
el testimoni i actitud responsable que la nostra agrupació sem-
pre a volgut tenir. La Gemma ha estat vetllant i alerta de tota 
l’activitat que es duu a terme al consistori amb la Libry fent-li 
costat, doncs ambdues iniciaven la seva trajectòria com a re-
presentants polítiques amb el cartipàs buit d’experiència però 
ple d’il·lusió i de voluntat de treball. La nostra agrupació es va 
organitzar formant grups de treball dividits per àrees que s’en-
carreguen de revisar i facilitar la feina a les nostres regidores. 
Entre tant, la nostra agrupació també va entomar amb il·lusió 
les eleccions generals estatals del 10 de novembre de les quals 
en sortir guanyador Pedro Sánchez i el projecte socialista. Sens 
dubte veure créixer el projecte socialista i col·laborar-hi des de 
Collbató ens omplí de satisfacció. La nostra agrupació continuà 
fent feina local amb els grups de treball i a més va ser convoca-
da a participar al 14è congrés del PSC on hi participarem amb 

un delegat amb vot i 4 companyes i companys en les diferents 
comissions sectorials a les quals es definia el projecte socialista 
català pels 4 anys vinents. Malauradament poc temps després 
entràvem en una situació d’emergència sanitària causada per 
la Covid-19. La situació inèdita a la qual tota la població s’ha 
trobat ens va fer posar en marxa per mantenir contacte i fer 
reunions per videoconferència per tal de mantenir l’estructura 
de treball i continuar donant suport a les nostres regidores. 
Afortunadament la situació ha millorat per tothom però amb 
aquestes línies volem enviar el condol a les famílies que han 
patit pèrdues a causa de la pandèmia i també a tots els familiars 
i amistats que no han pogut acompanyar a les exèquies de les 
seves estimades i estimats.

A hores d’ara i mirant enrere a aquest any i escaig el nostre 
balanç com a oposició el creiem positiu, ja que hem continuat 
fent costat al govern amb decisions que compartim i hem cregut 
bones pel poble i rebutjant aquelles que hem cregut que eren 
contràries o millorables pels interessos de les veïnes i veïns. Tant 
la Gemma com la Libry han manifestat la seva preocupació, des-
acords i falta de transparència per motius prou importants com 
la pèssima gestió de les treballadores i treballadors de l’ajun-
tament amb contínua diàspora quedant llocs de treball claus 

Actitud responsable i cordial

La nostra actitud construc-
tiva i de fer costat al govern 

amb l’escencial no té el retorn 
positiu des del govern

Ha passat poc més d’un any en el que es va posar en marxa el nou projecte 
socialista a Collbató a rel de les eleccions municpals , a les quals vem rebre el 
suport de 507 vots de les nostres veïnes i veïns.

Han passat moltes coses i no poc importants de les que en fem un breu resum
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Nova
executiva

507 vots ens donen 
suport i encoratgen 
a fer opisició respon-
sable com a segona 
força del poble

Satisfacció per la 
victória del pro-
jecte socialista

Participem ac-
tivament al 14è 
congres del PSC 
on surt escollit 
Miquel Iceta

Nova comissió 
executiva de la 
nostra agrupació

La crisi de la 
Covid-19 exigeix 
el millor de 
nosaltres fent 
costat al govern



sense cobrir i saturant a la resta de treballadores i treballadors,  
deixant snese resposta a veïnes i veïns o donant-les fora de 
termini, expressant la queixa per la manca de transparència en 

la generació de despeses sense tenir constància de que estiguin 
pressupostades. Un altre dels fets que enutjaren a les nostres 
regidores i del qual se’n queixaren i oposaren fou la dedicació 

de quasi un milió d’euros a avançar pagaments de crèdits ban-
caris perquè l’ajuntament no havia estat capaç de fer-los servir 
per al que havien estat pressupostats. Tant la Gemma com la 
Libry expressaren el seu descontentament per la incapacitat de 
dedicar els diners al poble i haver-los de dedicar als bancs quan 
no hi havia cap necessitat, doncs la capaicitat financera del nos-
tre ajuntament es capaç de pagar les quotes dels crèdits vigents 
i molt més.
Ha estat un any intens d’aprenentage de tots, gràcies a l’esforç 
de la nova gent i als coneixements de la més veterana. Un any 
del que ens sentim satisfetes i satisfets de la feina feta des de 
l’oposició, escoltant veines i veins i treballant per fer un més 
Collbató.

Manca de transparencia
950.000€ no dedicats al poble

 Pessima gestió de les treba-
lladores i treballdors de l’ajun-

tament
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Agrupació Local de Collbató
C/ Bonavista, 22 08293 Collbató
Telèfon 646 488 667 collbato@socialistes.cat

Segueix-nos a la xarxa
Visita’ns a: socialistesdecollbato.cat

 Â Fer costat i recolzem al govern del poble. 

 Â Fer analisis de l’actuació del govern del poble

 Â Preguntem al govern del poble

 Â Fem reunions de la nostra agrupació per recollir infor-
mació i posar-nos al dia de l’emergència sanitaria al nos-
tre poble

 Â La Gemma participa a 
la reunió informativa 
setmanal del govern del 
poble

• Malgrat quedès rebutjada la nostra proposta de que els 
grups de l’oposició participin  al comité de crisi per ajudar i 
no només informar-nos.

• Creiem que el coneixement supramunicipal i experiència 
que podem aportar els grups de l’oposició seria molt més 
efectiva de del comité de crisi.

Què hem anat fent les i els Socialistes de Collbató 
davant l’emergència pel COVID-19

 Â Proposarem que l’ajunta-
ment dotés d’una partida 
econòmica d’ajut als autò-
noms i afectats 
per ERTOS

• Per famílies que no hagin cobrat la prestació i que es 
troben en situació vulnerable

• Per ajudar en necessitats bàsiques

 Â Fem propostes al govern 
del poble

• Trucades des de l’ajuntament a persones grans amb suport del 
Consell Comarcal ¿?

• Fer més desinfeccions a zones comunes de les que es fan 
cada 3 dies

• Oferir mascaretes fetes per voluntaris a veïnes i veïns de Collbató 
que no les poden obtenir

• Tancament de les fonts municipals
• Horari als comerços dedicat a població vulnerable
• Fer suport psicològic a víctimes i familiars

• Contacte telefònic i reunions virtuals amb comerços i empreses del 
poble per conèixer la seva situació i planificar el post-confinament¿?

• Avís des de xarxes socials perquè les famílies afectades puguin 
solicitar la recollida especifica de residus¿?

• Treballar conjuntament govern i oposició des del comité de 
crisi

• Deixar de cobrar les assistències als organs de govern

Acceptada    Rebutjada    ¿?Sense resposta


