EL GIC: FETS I MOTIUS
No és un fet nou: quan els partits polítics
tradicionals no responen a les expectatives que
en ells han dipositats els vilatans, aquests tard o
d’hora acaben organitzant-se i formant un grup
d’independents.
Collbató no ha estat una excepció, perquè
el Grup d’Independents de Collbató (GIC) ha
sorgit just quan els fets evidencien una qüestió
indiscutible: governi qui governi, Collbató
continua sent un dels pobles més endeutats de tot
Catalunya. I aquest fet, al contrari del que alguns
puguin pensar, ja fa molt temps que ens està
passant factura, i no només a nivell econòmic,
sinó també des d’altres àmbits com territori,
cultura local, promoció externa, conservació del
patrimoni, medi ambient, prestigi com a
municipi, etc...
Quan les finances locals van a la deriva,
la solució simple consisteix sempre a fugir cap
endavant, o sigui construir més i més, sense
ordre ni concert, per anar tapant forats, fet que a
la curta o a la llarga acaba provocant un caos
urbanístic i social que, en el millor dels casos,
provoca la pèrdua de valor del patrimoni tant
públic com privat. Fixem-nos en el cas concret
de Collbató: en només deu anys hem doblat la
població, però serveis com ensenyament,
transport públic, atenció sanitària o equipaments
culturals, per citar només quatre exemples, no
estan, ni de bon tros, a l’altura de les
circumstàncies.
El GIC, certament, és un moviment nou,
però no pas la gent qui el compon, perquè entre
ells hi podem trobar des de vells socialistes en
“excedència”, fins a simpatitzants d’ERC o CiU

desenganyats,
passant
per
independents
convençuts i simpatitzants d’IC-V. El moviment
és completament heterogeni, perquè acull
persones de tota mena: gent del poble de tota la
vida, collbatonins d’adopció arribats als anys
vuitanta i noranta, i també nouvinguts. Alguns
membres tenen estudis universitaris o
experiència política, mentre que d’altres són
treballadors normals i corrents o mestresses de
casa; ara bé, tots els components del GIC tenen
un objectiu comú: COLLBATÓ, amb
majúscules.
Òbviament, els independents no tenen
cap vareta màgica ni gaudeixen de la
col·laboració directa del geni dels tres desitjos,
per tant, que ningú no esperi cap miracle. Ara
bé, tothom sap que il·lusió, empenta, coratge i
constància són elements decisius a l’hora
d’emprendre les accions més complicades, i
d’això el GIC en va sobrat; com també va sobrat
de racionalitat, honestedat i modèstia, perquè és
conscient que determinades idees o solucions
mai no podran gestar-se en el si del propi grup,
ja que algunes problemàtiques requereixen el
consell dels millors especialistes.
La proposta del GIC no suposa cap
novetat, perquè vol allò mateix que d’altres ja
van prometre fa quatre legislatures i que no han
complert: un Collbató rural, residencial i
turístic. La diferència del GIC respecte d’altres
formacions és que els seus impulsors creuen
fermament en allò que defensen, ja que són dels
qui han predicat i prediquen amb l’exemple. Per
això som de l’opinió que cal que el poble de
Collbató tingui molt en consideració les accions
i propostes d’aquest grup de persones que més
que un grup polític es considera a si mateix un
moviment ciutadà. www.collbatogic. Org

DECÀLEG GIC
1) Vetllar perquè tots els veïns de Collbató
puguin gaudir d´una qualitat de vida equiparable.
2) Promoure la participació ciutadana a tots el
nivells.
3) Defensar el medi natural, especialment en
aquelles zones sotmeses a especulació.
4) Protegir el patrimoni cultural, històric i
artístic.
5) Ampliar i potenciar el calendari de festes
tradicionals.
6) Fer que la xarxa d´ensenyament públic
permeti realitzar tot el cicle d´estudis obligatoris
al propi municipi.
7) Proposar una política municipal decididament
sostenible.
8) Treballar pel progressiu sanejament de les
finances municipals.
9) Defensar els interessos de Collbató des de les
institucions públiques.
10) Promoure una candidatura electoral
independent, capaç d´exercir el govern
municipal amb honestedat i eficàcia.

PROPOSTES ..... PROPOSTES ....

PROPOSTES ..... PROPOSTES ....

La candidatura promoguda
pel GIC apostarà per una
acció decidida que permeti
assolir l´objectiu que els
nostres infants puguin
gaudir d´un institut que
... I PER permeti efectuar tot el
QUÈ NO ?
cicle formatiu obligatori al
propi municipi, sense
haver de desplaçar-se.
L´objectiu és factible i realista, però cal voluntat
política i, sobretot, no encantar-se, perquè si
l´equip de govern local s´encanta, aleshores
passarà el que ja ha passat amb la nova escola de
primària, que ha arribat amb 10 anys de retard i,
quan finalment ha arribat, resulta que és petita i
caldrà esperar dos anys més perquè es faci
l´ampliació, la qual cosa provocarà, entre
d´altres molèsties, que els infants hagin de
prescindir de les aules destinades a projeccions
audiovisuls, idiomes, activitats, etc...

L’Auditoria
ambiental ho ha dit
LA DEFENSA
molt clar: Collbató ha
de
preservar
i
DEL NOSTRE
potenciar el seu entorn
ENTORN, ÉS
natural, el seu sol
LA DEFENSA
rústic i els seus cultius
tradicionals com a
DEL NOSTRE
bases
inequívoques
FUTUR
del
seu
futur.
Sostenibilitat no és
una paraula per a fer bonic: és un compromís
que tenim amb els nostres fills i nets.

INSTITUT A
COLLBATÓ
?

El GIC proposa començar a treballar des d´ara
mateix,
promovent
una
campanya
d´empadronament, perquè com més collbatonins
figurem en el padró municipal, més aviat
podrem sol.licitar el nostre propi institut, encara
que sigui mancomunat amb el poble veí d´El
Bruc i depenent del claustre de professors de
l´institut El Castell d´Esparreguera, l´important
és tramitar la petició com més aviat millor, per
tal de fer les coses a temps.

EMPADRONA’T !
TOTS HI GUANYAREM

El GIC promourà polítiques que tinguin com a
base la sostenibilitat, i per tant apostem per:
1. Ampliació del nivell de protecció de les
zones PEIN (Parc i Pre-Parc), en base
a la PAA, auditoria ambiental i Pla
d’usos.
2. Protecció mitjançant un PEIN de
Plans de Can Guineu i zones rústiques
adjacents
3. Redacció d’Agenda 21 local y PEI

Sostenibilitat és el desenvolupament
econòmic i social que té lloc sense
detriment del medi ambient ni dels
recursos naturals dels quals depenen les
activitats humanes i el desenvolupament,
tant del present com del futur.
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