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EL GIC CELEBRA EL SEU TERCER CONGRÉS
El congrés ha servit per renovar la Junta Directiva i definir la nova organització
interna, més d’acord amb la línia política aprovada per a aquesta legislatura.
Durant els dies 11 i 12 de Febrer, el GIC ha celebrat el seu 3r congrés. S’ha aprovat
una nova organització interna basada en diverses comissions, dirigida a tenir un
contacte més gran amb els ciutadans i un millor control sobre el govern municipal. La
participació en les comissions és oberta a tots els socis i simpatitzants de l’associació
que vulguin aportar les seves idees per aconseguir el canvi polític a Collbató.
El congrés també ha servit per renovar la Junta Directiva amb la combinació justa
d’experiència i noves idees. Així, Josep Estradé ha estat escollit president en
reconeixement a la seva tasca realitzada durant deu anys, dins el GIC i com a regidor
de l’Ajuntament de Collbató; Marta Crusat vicepresidenta; Josep Taulats, secretari; i
Elena Gil, tresorera. Jordi Serra –també amb molta experiència com a regidor-, Elena
Gil, Josep Anton Serra i Joan Mayor encapçalen les comissions. A més, els regidors
Cristina Martín, Àlex Riba i Lali Sellés s’incorporen plenament a la junta.
Les ponències aprovades han refermat la voluntat del GIC de governar per aplicar el
seu programa electoral. S’ha introduït, a més a més, una línia d’actuació més social
per protegir un dels sectors més desafavorits i perjudicats per l’actual crisi econòmica,
els joves, i per donar solucions a les mancances de serveis i equipaments que tenen
alguns barris.
Finalment, el congrés també ha servit per aprovar la línia d’actuació del nostre grup
municipal, que cerca una col·laboració més estreta amb el govern actual intentant
trobar el màxim de punts de coincidència en les propostes que es presentin, sense
deixar d’exercir amb el mateix rigor i contundència que fins ara el control de les
actuacions dels regidors del govern i l’alcalde, tal com li correspon en ser el primer
grup de l’oposició i l’única alternativa de govern.
El membres que formem el GIC i els seus regidors ens posem a la total disposició dels
veïns de Collbató per tal de donar-los suport en les seves iniciatives i per canalitzar les
preguntes o queixes que vulguin presentar a l’Ajuntament.
Collbató, 15 de febrer de 2012
Ple Municipal Ordinari

Els Tres Tombs

El proper Ple Ordinari serà el dilluns 19 de març
a les 19.30, a la Sala Cultural. Els plens són
oberts a tots els veïns i veïnes. A partir del 17
de març penjarem l’ordre del dia al nostre web.

Els actes de la tradicional festa de Sant Antoni
Abat, patró dels Traginers, enguany es celebraran
els dies 24 i 25 de març. Consulteu l’ agenda
municipal p els horaris.

Resum del discurs de presentació de Josep Estradé, president entrant del GIC
El GIC és a punt de celebrar el 10è aniversari de la seva creació, fet que va ocasionar
que “la política d’aquest poble es remogués com potser no havia passat mai”.
Ètica, honestedat, servei i eficàcia. “Vam saber aglutinar-nos, cedir,consensuar i
arribar a acords amb les úniques premisses fonamentals de l’ètica, l’honestedat, el
respecte al territori i el servei desinteressat” i amb una única estratègia de treball:
l’EFICÀCIA, una eina que va donar en poc temps els seus fruits, com l’Institut de
Collbató (“quan tots ens deien utòpics”), “el projecte del Parc Rural” , el “del Centre de
Poble” o “Turisme de Collbató”, accions totes elles del GIC.
Nova saba, nous projectes. Les incorporacions recents al GIC “aporten noves
il·lusions, noves coneixences, nous ports on fer anar el vaixell”, persones que ja han
destacat al poble per les seves actuacions, com la Cristina, que va ser capaç
d’“aglutinar en quatre dies una potent associació de veïns”; en Josep Anton, “l’home
que ha estat capaç de crear un centre excursionista que és l’enveja de molts” o l’Elena,
que “ens aproparà als joves de Collbató”.
Cal governar. Malgrat la feina feta i malgrat que des de l’oposició també s’han assolit
objectius a base d’energia i tenacitat, d’altres malauradament no s’han assolit: Collbató
no té poliesportiu, l’Institut no té gimnàs, els consells de participació s’han fulminat.
Tanmateix, la tasca feta durant el Congrés que ha precedit l’Assemblea hauria de
permetre al GIC “créixer per governar, perquè Collbató no torni a perdre oportunitats”.
+GIC. Algú podria interpretar la nova Junta com a “continuista”, però el missatge no és
altre que el de sumar. “El GIC està molt orgullós de la seva trajectòria; compta amb el
coneixement de l’experiència i amb la il·lusió i nous coneixements dels que han arribat,
perquè el projecte és comú i continua sent tan il·lusionador com el del 2002”. En poc
temps el GIC serà capaç “d’aglutinar forces i voluntats, perquè el GIC és independent i
participatiu” al voltant de dos grans projectes: “un gran projecte de base social i un
veritable programa de coordinació d’esforços, del qual ningú no està exclòs”.
“L’eslògan d’aquest Congrés seria el signe +, +GIC amb l’objectiu que la primavera de
2014 puguem muntar el congrés del GIC i +”
“Estaré al vostre servei per estar així al servei del poble. És per a mi el vostre mandat”.
( discurs complet a: www.collbatogic.org”)
CINEMA i + : Cicle Dones

EL NOSTRE GRUP MUNICIPAL

Pel·lícula: 80 egunean (80 dies)
El dissabte 3 de març propera sessió de cinema
en el cicle dedicat a les Dones. La pel·lícula
basca dirigida per Jon Garaño y José Mari
Goenaga reflexa el dilema que tots tenim en un
moment o altra de les nostres vides.

Els nostres regidors Cristina Martín, Alexandre
Riba i Eulàlia Sellés es posen a la vostra
disposició per qualsevol consulta, dubte o queixa
que tingueu en relació al municipi. Trobareu els
seus correus al nostre web o envieu un correu a:
info@collbatogic.org

Tota la informació detallada al nostre web: www.collbatogic.org

