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Què ens fa diferents?
Si llegim els programes electorals que els
diferents grups presenten a les properes
eleccions municipals, veurem que hi ha
moltes coincidències. A tots ens preocupa
que els serveis funcionin, que les finances estiguin sanejades i que avancem
cap a un futur més pròsper. Ara bé, hi
ha diferències. A continuació us presentem algunes de les característiques que
ens diferencien clarament de la resta de
grups.
En primer lloc, el GIC és un grup de veïns
i veïnes de Collbató no vinculat a cap formació política i que compartim el mateix
ideal i participem del mateix projecte. El
nostre únic interès és Collbató, les seves
persones i el seu entorn i patrimoni, i per
això les nostres prioritats han sigut, són i
seran sempre aquestes.
En segon lloc, ens diferencia la manera
de governar. Creiem que l’única manera
de fer una política municipal efectiva és
amb proximitat i eficiència, i que és des

de grups com el nostre, gent del poble
preocupada pel que passa al nostre voltant, amb il·lusió, responsabilitat i ganes
de treballar que es pot aconseguir: atenció personalitzada, resposta a les instàncies, policia de proximitat que es preocupi
dels problemes dels veïns són algunes de
les nostres propostes en aquest sentit.
En aquests moments de desencant i desafecció política, volem impulsar un autèntic programa de qualitat democràtica:
transparència, participació, col·laboració
amb la resta de grups municipals, comunicació veraç són algunes de les nostres
prioritats. Entenem la democràcia no com
una forma d’arribar a l’alcaldia sinó com
una forma d’exercir-la.
Finalment, ens diferencia dels altres
grups la nostra defensa del territori, que
considerem un bé preuat i escàs, que cal
preservar en la mesura que sigui possible per entregar-la als nostres fills com
el més valuós dels tresors, a diferència

d’altres grups que el veuen com una potencial font d’ingressos via l’especulació.
Ens proposem impulsar una acció global
i coordinada des de les diferents àrees
de govern, fent un urbanisme modern,
respectuós i sostenible, fonamentat en
allò que tothom pot estar d’acord en què
representen els nostres millors valors: la
nostra gent, el nostre paisatge i el nostre
entorn esdevindran la nostra qualitat de
vida.
Tot això es resumeix en unes idees molt
simples: cal governar amb respecte al
nostre patrimoni, fent atenció a la veu
dels veïns, i per res del món supeditar
l’interès públic als interessos privats, des
d’un ajuntament que sàpiga resoldre als
conflictes fent asseure a la mateixa taula
els diferents actors per assessorar-los i
per establir les regles de joc i per buscar
punts d’acord. Treballant fort i amb convicció, podrem desbloquejar la situació
actual i assolir un futur de qualitat i un
Collbató per viure i treballar.

ARA PODEM,
FES EL PAS!

Què és el GIC?
El Grup d’Independents de
Collbató (GIC) és una associació sense ànim de lucre
Constituïda l’any 2002 a partir de
diversos col·lectius del poble que,
al marge de les seves tendències
polítiques personals, estaven
preocupats per la mala gestió municipal i les continues agressions al
patrimoni natural, cultural i històric
de Collbató.
El GIC es va presentar per primera
vegada a les eleccions municipals
l’any 2003 i va assumir la responsabilitat de l’alcaldia durant
dos anys després de signar un
pacte de govern amb dues forces
polítiques. La sortida forçada del
GIC del govern va suposar que
restessin en la via morta un grapat
d’actuacions relacionades amb
la cohesió social, la promoció
econòmica i la protecció del nostre
entorn. Tant des del govern com
des de l’oposició, el GIC ha mantingut una actitud constructiva en les
seves propostes i sempre que s’ha
oposat a alguna mesura de govern
ha estat capaç de justificar-ho
amb arguments sòlids i ha posat a
debat propostes alternatives.
Actualment el GIC compta
amb 3 regidors, i és el principal grup de l’oposició a
l’Ajuntament.

una entitat socio-cultural
El grup no limita la seva acció a l’àmbit estrictament polític com ho demostren les activitats que promou. Activitats lúdiques que obren espais de debat oberts a tothom:

Un grup municipal actiu
Un dels trets que sempre ha caracteritzat la gent vinculada al GIC
en general, i el seu grup municipal en particular, és la seva capacitat
de treball i el seu dinamisme.
Com a grup de l’oposició no ens hem limitat a assistir als plens sinó que hem
fet els deures elaborant i presentant les nostres propostes. Durant la legislatura
que ara tot just acaba, el nostre grup municipal ha presentat una cinquantena de
mocions, de les quals, més de la meitat han estat aprovades per unanimitat. En
aquestes línies, a tall d’exemple en comentarem algunes.
En el terreny social destaquem la moció en què es va demanar, i aprovar per
unanimitat, l’equiparació de les famílies monoparentals amb dos o més fills a les
famílies nombroses pel que fa als seus avantatges impositius. També es va aprovar una moció per tal que es reubiquessin els contenidors situats al capdamunt
del carrer de la Muntanya en un lloc que no impedeixi el pas als vianants i per
tal que es comencés la redacció d’un pla d’adaptació i supressió de les barreres
arquitectòniques.
El GIC va posar sobre la taula un debat sobre les antenes de telefonia mòbil.
Es proposava que, de cara a la redacció del POUM, s’elaborés un Pla Especial de Desenvolupament de la Telefonia Mòbil que regulés les condicions per
l’emplaçament de les antenes en relació al valors paisatgístics, i que tingués en
compte la protecció de les persones. Es demanava també que s’instés a la Generalitat per a que fes les gestions oportunes per a garantir cobertura telefònica al
municipi. Tanmateix es pretenia que els serveis tècnics municipals redactessin una
ordenança fiscal que podria haver augmentat el nivell d’ingressos municipals. Tot
i que la moció va ser aprovada per unanimitat, no ens consta que des del govern
s’hagi adoptat cap de les mesures aprovades.
Van ser presentades dues mocions relacionades amb la tramitació de la modificació puntual del PGOU Les Ginesteres II que, com sabeu, preveu la requalificació de
21 hectàrees de sòl agrícola a industrial i que està basat en un conveni amb els

“El nostre grup municipal ha presentat una cinquantena de mocions, de
les quals, més de la meitat han estat aprovades per unanimitat”
promotors privats que nosaltres considerem il·legal i que actualment està sotmès
a un recurs contenciós administratiu. Una de les mocions demanava que s’aturés
la requalificació fins que la Generalitat aprovés el Pla Territorial Metropolità, tenint
en compte que aquest pla podia variar el nivell de protecció sobre els terrenys en
qüestió, com així finalment ha estat. L’altra senzillament demanava, sense èxit,
que la secretària de l’ajuntament contestés individualment les al·legacions que
havien presentat les entitats i particulars en contra de la requalificació.
En l’àmbit de l’urbanisme, també es va presentar una moció demanant la creació

Jornades de consum responsable

El cinefòrum

Les trobades de veïns

El GIC ha organitzat tres edicions d’aquestes
jornades que, sempre poc abans de Nadal, posa el
contrapunt i ens convida a la reflexió.

Després de 11 mesos el cinefòrum del GIC ha
esdevingut un clàssic que compta amb una
nodrida assistència de públic.

El GIC ha organitzat un seguit de trobades de veïns
a diferents zones de Collbató amb la finalitat de
conèixer les inquietuds del veïnat i les necessitats
dels barris.

Xerrades, col·loquis, tallers, botigues de comerç just
i ecològics, permeten al públic assistent obrir els
ulls i adonar-se de que el consum és necessari per
cobrir les necessitats i activar l’economia però que
consumir desaforadament no dóna la felicitat.

Pel·lícules com: La hora 11, Princesas, Full Monty,
Coach Carter, El Jardinero fiel, Las Chicas de la lencería, Hoy empieza todo, Séraphine, Un pez llamado
Wanda, Caramel o La lengua de las mariposas han
donat peu a parlar sobre ecologia a escala global,
l’atur i com el viuen els afectats i les seves famílies,
el sistema educatiu, l’ètica de les grans empreses,
la gent gran i els prejudicis, l’encaix de les escoles
a la societat, la condició de la dona i el seu paper al
món, els beneficis del riure o de la segona república,
el seu sistema educatiu, les friccions socials que va
ocasionar i el posterior cop militar que va acabar

En sis actes, i des del mes de juliol, s’han visitat Els
Clots-Pla del Castell, Can Dalmases, La Fumada,
Can Migrat-Les Illes, l’Eixample-Hostal Vell i Font del
Còdol.

*

Proper cinefòrum
dissabte 30 d’abril a les 21.30h
	Sala Portals (darrera l’Ajuntament)
	Projecció “Mi nombre es Harvey Milk”
dirigida per Gus Van Sand
protagonitzada per Sean Penn (2008)

d’un veritable procés participatiu en la revisió del Pla General endegada amb la
creació del Consell Assessor Urbanístic i el Consell d’Entitats. La moció va ser
rebutjada amb els únics vots contraris del PSC.
En relació a la protecció del patrimoni natural es va presentar una moció demanant
la retirada de brossa i l’arranjament del la bassa de Can Bros que des de l’any
2003 consta com Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i que com a tal l’ajuntament té
l’obligació de protegir.
Transparència és el que pretenia instaurar la “Moció per l’establiment d’un pacte
municipal contra la corrupció”, en un moment de la legislatura en què la classe
política estava en entredit a causa de diversos casos de presumptes irregularitats
en varis ajuntaments. Des del govern aquesta proposta va ser vista com un atac
personal i no es va entendre que era una eina de control vàlida per aleshores i pel
futur. Tampoc va reeixir la moció que preveia un sistema d’informació i participació ciutadana als plens municipals. Una altra oportunitat perduda per fomentar la
participació i el control de la ciutadania sobre l’acció política.

En un context de crisi, com a mesura d’estalvi i per donar exemple, es va proposar
que els càrrecs electes reduïssin en un 50% les seves retribucions. La moció va ser
tombada, com també ho va ser la renovació d’acords de difusió cultural. La proposta consistia en tornar a donar suport a les activitats del Centres d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat i a l’Associació La Bressola, tal i com ja s’havia fet en el passat.
Conjuntament amb aquestes i altres mocions, vinculades estretament amb el model
de poble i el seu funcionament, se’n van presentar moltes altres de caràcter més
simbòlic o en solidaritat amb col·lectius que pateixen greuges o a favor causes
que hem considerat justes més enllà dels límits del nostre municipi. Hi ha hagut
mocions a favor de la reciprocitat en les emissions de televisió entre el País
Valencià i Catalunya, de suport als actes del dia internacional contra la violència
vers les dones, de suport a la Marxa per la Igualtat organitzada per la Federació
d’Immigrants del Vallès o una moció relativa als drets de les dones treballadores.
En aquesta ocasió el govern es va quedar sol votant en contra amb titllant-la de
“xorra”, “ridícula” i “denigrant”.
Podeu consultar totes les mocions al nostre lloc web www.collbatogic.org

entre
vista

CRISTINAMARTÍN
Candidata del GIC a l’alcaldia
La Cristina Martín és veïna de Collbató, està casada, té tres fills, és llicenciada en Ciències
Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE. Com a professional ha treballat en
diferents empreses i ha tingut l’oportunitat de conèixer altres cultures, ja que ha estat vivint alguns anys en diversos països com Egipte, Suïssa i Tailàndia.. Ha col·laborat activament
amb diferents associacions humanitàries i ONG’s. Ara, la Cristina encapçala la candidatura
del Grup d’Independents de Collbató GIC.
És una dona preparada i il.lusionada amb el projecte de treballar per tenir un Collbató
de qualitat!

Cristina, què t’ha motivat per acceptar la
responsabilitat d’encapçalar la candidatura del GIC?
No hi ha un únic motiu, són un seguit de circumstàncies. De vegades la vida et porta on mai abans
t’hauries imaginat. Entre aquests motius estarien:
creure fermament en una altra forma de fer política,
amb responsabilitat i des de la societat civil. Crec,
com tot el grup, en un Collbató per viure-hi amb
qualitat, on es protegeixi i es valoritzi l’entorn que
tenim. Tenim un projecte engrescador i la gent
que m’acompanya a la llista és compromesa i molt
treballadora, amb totes aquestes circumstàncies no
puc fer res més que intentar-ho.
El GIC és un grup d’Independents o un
grup d’Independentistes?
El GIC som un grup de veïns i veïnes de Collbató
independents, no seguim les directrius de cap partit
polític, i dins del grup hi ha persones amb ideologies polítiques diferents. El nostre únic objectiu
és la gestió municipal. A les autonòmiques o a les
generals alguns voten ERC, altres PSOE, CiU, etc.
Hi ha qui creu que els mitjans de comunicació electrònics fan perdre el caliu
humà, et sens còmoda comunicant amb la
gent cara a cara?
És on em sento més còmoda, m’agrada el contacte
amb la gent. Amb això sóc com el meu pare, sempre seria al carrer xerrant i fent mil activitats...
Que t’agrada fer al teu temps lliure?
Passejar pels camins de Montserrat amb la família,
córrer (o al gimnàs o pels voltants del poble), jugar
a tennis, cantar, llegir, escoltar música i quedar amb
les amigues.

T’has parat a pensar que si aconsegueixes
governar tindràs molts problemes?
No, prefereixo no pensar-hi molt, ara estem
il·lusionats i engrescats i em sento plena d’energia
positiva. I a la Universitat em van ensenyar que en
èpoques de crisi és quan es troben les millors idees
i solucions.
A l’ajuntament de Collbató hi han passat
alcaldes molt presidencialistes. Creus
que saber delegar és una virtut?
I tant!, un mateix no pot arribar a tot, la clau es
envoltar-se de la millor gent, tenir un bon equip,
confiar en ells i deixar que ells facin, que per això
són els que en saben.
Quines seran les teves prioritats si tens
l’oportunitat de governar?
Per començar, solucionar i millorar les mancances
de neteja i enllumenat, donar resposta a totes les
preguntes i instàncies que entrin a l’ajuntament, ja
siguin respostes positives o negatives. Fer un pla
d’equipaments per conèixer les necessitats actuals
i futures respecte als equipaments que Collbató
necessita i solucionar el tema jovent, aconseguir
que els joves visquin i gaudeixin del seu poble.
A la presentació de la candidatura vas
parlar de donar suport als nous emprenedors. A què et referies exactament?
L’ajuntament és una institució que està per servir
al ciutadà, no per posar-hi traves, hem de treballar
aconsellant i donant suport als emprenedors que
vinguin amb idees de negoci, facilitar la paperassa,
avançar-nos als problemes i intentar donar sempre
solucions.
Saps que segurament no podràs fer tot el
que voldries?
Sí, però això és com per tot arreu, mai es pot fer tot
el que un voldria, oi?

