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EL GIC PRESENTA ELS SEUS CANDIDATS el
L'assemblea del GIC ha escollit unànimament Elies Rogent i Albiol

PROPOSTES
com el candidat més idoni per a encapçalar la candidatura d'aquesta
formació a les properes eleccions municipals, considerant que es tracta
DEL
de la persona que reuneix les condicions òptimes per ser l' alcalde de Collbató,
atesa la seva vasta preparació acadèmica, les seves relacions institucionals,
GIC
la seva dilatada experiència com advocat i professor, la seva condició d'home
d'esquerres i el seu profund coneixement del municipi de Collbató.
Elies Rogent i Albiol. Nascut a Barcelona fa 53 anys, tot i que ha residit
des de sempre a Collbató, municipi amb el qual ha estat estretament
vinculada la seva família des de mitjans del segle XIX.
És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona des de 1973,
amb estudis complementaris i de doctorat a ESADE i a diverses
universitats europees de reconegut prestigi. Actualment exerceix
d'advocat i de professor a la Universitat de Barcelona i a l'Escola de
Policia de Catalunya; amb anterioritat ha prestat servei a la
Institució del Síndic de Greuges de Catalunya durant nou anys,
ocupant els càrrecs d'Assessor d'Àrea, Cap de Gabinet,
Adjunt i Síndic en Funcions. També ha estat col·laborador
extern de Nacions Unides/ONU, actuant com a mediador a diversos
països d'Amèrica Central. El seu principal hobby és col·leccionar
instruments musicals d'arreu del món, especialment de música

popular. Resideix al Casc Antic.
El candidat compta amb el següent equip:

Joan Sanz i Bartra. Nascut a Olesa de Montserrat fa 43 anys
però vinculat des de la infància a Collbató, on resideix des de
fa 20 anys. Guionista de professió. S'ha presentat a eleccions com
a independent en quatre ocasions. A l'anterior legislatura va ser
redactor i impulsor de la revista municipal Collbató-Informa, i a
l'actual ha estat regidor de Medi Ambient i Promoció Econòmica,
havent impulsat, entre d'altres actuacions, l'Auditoria Ambiental
de Collbató. Va dimitir fa un any a causa de discrepàncies profundes
amb l'actual equip de govern socialista. Membre fundador del GIC i
defensor inqüestionable d'un projecte de govern d'esquerres i
proteccionista que, sobretot, treballi decididament per un Collbató,
rural, residencial i turístic. És casat i pare d'una filla. Resideix al barri
d'El Pujolet. Atesa la seva experiència municipal, se'l proposa per fer-se
càrrec de l'Àrea de Règim Intern.
Josep Estradé i Calmet. Nascut a Barcelona fa 50 anys. Enginyer
Industrial i director-gerent d'una empresa tecnològica d'Esparreguera.
Ha exercit durant vint anys el càrrec d'Enginyer Municipal en un
ajuntament del Bages. Membre fundador del GIC i coordinador de
l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient d'aquesta entitat i, tanmateix, autor
i responsable de continguts de la seva pàgina web. Casat i pare de
quatre fills. La seva principal afició és el muntanyisme. Ha estat
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socialista durant vint anys, però, actualment, vista la peculiar
situació d'aquesta formació al municipi, es considera membre en
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"excedència". Resideix al Barri d'Els Clots. Donada la seva formació i
experiència
GIC professional, se'l proposa com a responsable de l'Àrea
Tècnica i conductor - supervisor dels futurs processos d'Agenda-21,
Pla d'Acció Ambiental, Pla Estratègic Integral i revisió del PGOU de Collbató
Joan Palomeras i Anglada. 43 anys. Nascut a la comarca de la Garrotxa
però resident a Collbató. És mestre d'ensenyament primari, professió que
desenvolupa des de fa 21 anys. Està casat, té dos fills i viu al Casc Antic.
Tant pels seus amplis coneixements en matèria d'ensenyament com per la
seva implicació en l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Collbató,
se'l considera la persona idònia per fer-se càrrec de l'Àrea d'Ensenyament.
Veronique Hillion. Nascuda a França fa 36 anys, però integrada
completament a Catalunya i en concret a Collbató; parla i escriu
correctament el català. Llicenciada en Químiques. Exerceix com a
professora d'ensenyament secundari. Molt sensibilitzada amb la temàtica
mediambiental i proteccionista, i gran aficionada als esports relacionats amb
la natura. Viu al barri de Can Dalmases. Se la proposa per fer-se càrrec de
l'Àrea de Medi Ambient i Territori.
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Josep Lluís Escriu i Justo. 30 anys. Fill de Cal Grandet, de Collbató,
una de les cases amb més solera del municipi. Economista de professió i
màster per EADA en sistemes de control pressupostari. És solter i resideix
al Casc Antic.. Atesa la seva formació i experiència professional,
se'l proposa per fer-se càrrec de l'Àrea d'Hisenda, des d'on, a més de
controlar amb rigor i professionalitat les partides d'ingressos i despeses,
haurà de planificar l'estratègia econòmica que permeti redreçar
progressivament les malmeses finances locals.
Jordi Serra i Massansalvador. Nascut a Barcelona fa 39 anys, en una família
originària d'Esparreguera i El Bruc. Tè un fill de 5 anys. Sociolingüista i
antropòleg. Ha treballat com a tècnic de cultura als ajuntaments de
Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i per a diverses entitats culturals.
Actualment és tècnic de normalització lingüística a l'Ajuntament de
Martorell. Premi Vila d'Olesa 2001 d'investigació per l'estudi Les
Popularitats de Pau Bertran. Enguany publica el llibre Cultura popular de
Montserrat. És secretari de l'Associació Cultural del Montserrat i col·labora
amb la web Collbató On-Line i amb el programa de ràdio Dial Collbató,
se'l proposa com a responsable de l'Àrea de Cultura.
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FORMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7 propostes

Quan s'acosten eleccions i els partits polítics posen en
marxa les seves campanyes, gairebé tots parlen de
participació ciutadana. Després, però, quan ja han
aconseguit els seus objectius, la majoria d'equips
de govern solen evitar el tràmit argumentant mil-i-una
excuses.

No obstant, alguns municipis, com Rubí, han posat en
pràctica l'experiència de la participació ciutadana en
forma de prova pilot, doncs aquesta petita ciutat ha
destinat una part del pressupost municipal d'enguany
a fer realitat les propostes dels veïns que han volgut
participar en el procés. En concret, s'ha sotmès a
debat popular la destinació dels més de tres milions
d'euros del capítol d'inversions; així, els veïns de
Rubí han triat directament aquelles actuacions
públiques que els han semblat més oportunes.
En primer lloc, cadascun dels participants ha fet una
llista individual amb les actuacions que ha pensat que
s'haurien de portar a terme. En segon lloc, s'ha fet
una primera tria, d'on ha sorgit una llista més o menys
àmplia, amb les propostes més destacades. En tercer
lloc, s'ha creat la taula de debat, on els veïns han
estat acompanyats d'una mínima representació dels
membres de l'equip de govern i també d'alguns
tècnics municipals, més que res per aportar informació
qualificada i aclarir sobre la marxa els dubtes que
sorgeixen en aquesta mena d'assemblees. Cal aclarir,
també, que tot aquest procés ha estat dirigit, quan
a metodologia, per un professor de la facultat de
sociologia especialitzat en participació ciutadana.

moment, bé perquè per llei no correspon als municipis
els seu finançament o bé perquè eren molt pocs els
veïns que li donaven suport; mentre que d'altres
propostes, sobretot aquelles que podien beneficiar una
majoria, agafaven força i es situaven entre les més
votades. Al final, però, va ser necessari afinar els
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números i triar entre les actuacions preferides per
DEL
l'assemblea les que entraven en la partida
pressupostaria. El resultat definitiu va ser d'allò més
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coherent, doncs per una banda es va decidir endegar
una gran actuació consistent a reconvertir per
a ús social una antiga nau industrial del centre
urbà, i per una altra dur a terme diverses actuacions
de menys volada, com ara la construcció d'una
rotonda en una cruïlla conflictiva o un tram de
barrera sònica en un barri especialment castigat
pel soroll.
A part de Rubí, d'altres municipis de Catalunya ja fa anys
que posen en pràctica la participació ciutadana,
encara que sigui utilitzant mètodes molt més
rudimentaris que l'exposat. En concret, coneixem de
primera mà el cas d'Arbúcies, on cada vegada que
cal debatre alguna qüestió important o especialment
delicada, l'alcalde convova dos plens: un d'informal,
on demana l'opinió dels veïns, i tot seguit un altre de
formal, on els regidors voten en conseqüència. A tall
de curiositat, només dir que l'alcalde d'Arbúcies
- que és independent i d'esquerres - ostenta el
càrrec des de fa més de vint anys.
El GIC, plenament convençut que aquesta pràctica és
del tot necessària en un poble com Collbató, on a
pa r t i r d ' a r a c a l d r à p r e n d r e d e c i s i o n s f o r ç a
importants, ha inclòs des del primer moment el
concepte participació ciutadana en el seu ideari,
proposant formalment les següents iniciatives:
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Durant el debat s'han analitzat les diferents propostes;
algunes s'han manifestat irrealitzables des del primer

Creació de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà,
la qual recollirà i canalitzarà queixes, propostes,
idees, etc...,assumint el compromís ferm de
contestar a tothom en un plaç de temps mínim.
Foment de l'assistència i participació
ciutadana en els plens municipals, habilitant
en primer lloc una sala més accessible a
tothom i més oberta a l'exterior.
Gravació íntegra amb mitjans audiovisuals dels plens municipals, els quals, un cop
editats i arxivats en format domèstic, podran
ser consultats per qualsevol veí que ho sol·liciti.
Sotmetre totes les qüestions importants
a referèndum popular, ja sigui per iniciativa del
propi Ajuntament o perquè un mínim del 10 %
dels veïns ho hagi sol·licitat.
Creació de la Comissió Permanent per
l'Ètica en la Política, un consell ciutadà obert i
de lliure adhesió, que vetllarà en tot moment
per la bona feina dels responsables municipals,
funcionaris, policia local i personal contractat.
Elaboració dels grans documents que
han de determinar el futur de Collbató
(Pla Estratègic Integral, Agenda-21, Pla General
Urbanístic,etc...) a partir de la voluntat directa i
sobirana de la majoria de collbatonins, atorgant
caràcter vinculant i no només consultiu a
totes les decisións preses.
Foment de les associacions de veïns,
perquè siguin aquestes les qui determinin el
destí final de les partides pressupostàries
atorgades a cada barri o sector.

