UN ALTRE COLLBATÓ ÉS POSSIBLE

Fa uns tres anys que una plataforma ciutadana nascuda per evitar la degradació territorial
de Collbató, entre altres motius, va decidir presentar una candidatura a les eleccions
municipals de Collbató.
Durant aquest temps, ha anat madurant una alternativa global del municipi que volem, fins
a col·locar-nos en el referent de la vida política de Collbató. Mai abans tres simples
regidors d’onze havien fet tant de soroll. Han estat tres regidors i un ampli sector de
ciutadans, sensibles a temes com patrimoni cultural i natural, urbanisme sostenible, etc. i
capaços, com s’ha demostrat, de mobilitzar-se al voltant d’un projecte comú.

Dos anys de govern
Quan el tripartit GIC-CiU-ERC es va fer càrrec de l'Ajuntament l'any 2003, ens vam trobar
un consistori enfonsat en el caos administratiu i econòmic, amb un deute de més de
7.000.000 d'euros i amb clars indicis de malversació de cabals públics, tal com recullen
els informes que ara són al jutjat i que assenyalen la mala gestió de l'anterior alcalde,
Xavier Raventós.
En aquests 2 anys a l’Ajuntament, s'ha anat donant forma a un projecte de poble coherent
demostrant que un altre Collbató és possible, concretant-ho en diverses àrees. Aquesta
opció no és encara majoritària, però ha fet un gran pas demostrant què és viable i situantla com a alternativa als partits i formes d’administrar el poble que Collbató ha tingut des
de temps de la República. Per fi un alcalde, el del GIC, no ha sigut processat per la
justícia per cap mala gestió al davant del patrimoni de tot el poble.
En dos anys s'ha dut a terme un treball seriós de redreçament de l'Administració
municipal, una feina al marge de les sigles polítiques i dedicada exclusivament al servei
de les persones i del bé general per sobre d'interessos particulars. Sobre la base de la
defensa del nostre entorn i el reflotament de la situació econòmica del municipi, s'ha
pogut avançar ja en diverses línies d'actuació:
a) Pla de Sanejament i acords de finançament per aplicar-lo;
b) Més protecció del territori i del patrimoni, amb la sol·licitud d'ampliació del Parc
Natural i la creació del Parc Rural;
c) Ordenació del sistema administratiu municipal, amb una nova organització del
personal i els serveis de l'Ajuntament;
d) Constitució de canals de participació ciutadana: consells de patrimoni, de Medi
Ambient, etc.

e) Creació de l'organisme Turisme de Collbató i planificació de la gestió turística;
f) Compromisos d'inversió de les institucions catalanes a Collbató. Aquestes
inversions, fruit d'un treball molt intens, permetran realitzar a curt termini diversos
projectes fins ara impensables:
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Urbanització Els Clots I
Urbanització Bosc del Misser i connexió del clavegueram del Pla del Castell
Acabament del Casal abans del 2008
Asfaltat del carrer de les Llonganies per garantir el pas de l'autobús
Rehabilitació del Casinet i millora de l'entorn
Pla director de clavegueram
Ampliació de la llar d'infants
Construcció de l'institut
Construcció d'habitatge jove i de gent gran
Construcció d'habitatge de protecció oficial
Instal·lació de dos parcs infantils
Rehabilitació de la bassa de Can Dalmases i de marges de pedra seca
Neteja i condicionament de les coves del Salnitre
Redacció d'un Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic

La crisi del tripartit
De sobte, a meitat de la legislatura, Convergència i Unió trenca unilateralment el pacte de
govern signat el juny del 2003. Ho fa argumentant diverses raons com la manera de dirigir
l'Ajuntament i la política del GIC en matèria d'urbanisme, tot acusant-nos d'una suposada
intransigència. Ells consideren que aquesta política de protecció de l'entorn i de
creixement sostenible és utòpica, ingènua, està abocada al fracàs i porta Collbató al
desastre econòmic. CiU trenca el pacte quan estàvem demostrant que la recuperació de
Collbató és possible sense sacrificar el seu entorn, sense perdre qualitat de vida, sense
malmetre el patrimoni de tots, sense grans urbanitzacions ni grans zones industrials, i
sense cedir al xantatge de l'especulació.
Han trencat l'acord i, a més, han posat en perill d'una manera absolutament irresponsable
un conjunt d'actuacions en fase de culminació que podien haver representat ingressos
superiors als 3 milions d'euros destinables a inversions i reducció del dèficit municipal, i
també un acord a punt de signar que garantia l'acabament del Casal per a l'any 2008.
Se’ns ha dit “radicals” per no voler trair al nostre electorat, per no cedir a
operacions especulatives, per no consentir operacions que fregaven la il·legalitat. Ens
fa por imaginar el que per a alguns és no ser radical.

Hem dit categòricament que NO a una sèrie de propostes sospitoses:
NO a l'ampliació de la zona industrial, que per altra banda ja s'ha demostrat que és
deficitària per al poble. El GIC es va mostrar disposat a estudiar una possible ampliació de
4 a 6 hectàrees sempre que es demostrés la viabilitat econòmica, la creació de llocs de
treball i la integració al paisatge.
NO als permisos verbals d'obres, sense informes tècnics ni aprovació municipal (Can
Botijut, Font del Còdol, etc.);
NO a l'establiment d'una àrea de 10 Ha d'aparcament per a 200 camions de productes
inflamables;
NO a la urbanització de l'entorn de protecció del parc natural;
NO a retirar sense més la proposta de modificació de Can Dalmases II, que suposa una
millora per al barri (caldria preguntar-se quins interessos hi ha darrere les reunions de cert
regidor de CiU amb els promotors de la zona);
NO al 3% "habitual";
NO a la invasió de zones agrícoles amb més urbanitzacions insostenibles o indústries;
NO a la concessió de favors administratius per amiguisme o interès;
NO a la destrucció sistemàtica del patrimoni arquitectònic de Collbató;
NO a l'establiment d'una macroempresa de distribució de mercaderies, amb un trànsit
previst de 100 tràilers diaris i més de 300 camions;
NO a requalifiacions de terrenys a l'estil Jesús Gil...

Però també hem dit que SÍ a moltes coses, i hem impulsat moltes iniciatives:
SÍ a la creació del Parc Rural del Montserrat, amb 1.700 Ha de sòl agrícola, potser l'última
oportunitat de salvar l'agricultura i el paisatge agrari;
SÍ a l'ampliació del Parc Natural, per protegir el nostre entorn immediat;
SÍ a la millora de les urbanitzacions (Bosc del Misser, Els Clots, etc.);
SÍ a la creació d'un centre de poble dinàmic;
SÍ a un Collbató on els joves puguin viure-hi i relacionar-se;
SÍ a la implantació de criteris d'estalvi energètic;
SÍ al desenvolupament sostenible i la qualitat de vida;
SÍ a la creació d'oficines, locals comercials i empreses no industrials;
SÍ a les activitats turístiques i de lleure;
SÍ a la construcció d’habitatge per a joves i per a gent gran;
SÍ a l'aplicació del Pla de Sanejament aprovat pel Ple;
SÍ a la protecció del patrimoni arquitectònic de Collbató;
SÍ a la participació ciutadana en la definició de model de poble, segons el Pla Estratègic...
Sí a la transparència informativa en les actuacions municipals
Sí a una oferta completa de serveis educatius que arribi al màxim nombre de veïns...
Des que es va produir la crisi i es va veure impossible el manteniment del pacte tripartit, el
GIC ha estat oferint a tots els partits polítics de Collbató i de manera pública i transparent,
tal com han recollit els mitjans de comunicació, una proposta de pacte de govern unitari,
obert a totes les opcions, sobre la base d'uns acords programàtics. Per a això, el GIC ha
posat sobre la taula un conjunt de 50 propostes d'actuacions concretes per dur a terme
del 2005 al 2007. I per a això també, tant l'alcalde com els regidors del GIC han posat els
seus càrrecs a disposició de la comissió negociadora. Tanmateix, no hem rebut resposta

a aquesta oferta de pacte per part dels altres grups, que han preferit constituir una nova
majoria amb exclusió del GIC.
I ara què?
Des d’aquest moment, el GIC accepta democràticament estar a l’oposició, i es compromet
a continuar lluitant per un altre Collbató, lliure de l’espoli, de la il·legalitat, de l’especulació
i del fàcil recurs de transformar un poble turístic i residencial en una àrea industrial. El GIC
ofereix un altre model de poble, respectuós amb l’entorn, defensor dels seus valors
paisatgístics, naturals i històrics. Continuarem a l’oposició fins que no tinguem la majoria
suficient per governar, sols o amb pactes, la majoria suficient per tirar endavant aquest
municipi. Continuarem treballant per una alternativa de progrés sostenible.
De la mateixa manera que hem demostrat que és possible governar sense augmentar el
dèficit i sense caure en el delicte, esperem també demostrar que és possible fer oposició
sense posar pals a les rodes. Oferim el nostre suport al futur govern per treure
Collbató del forat econòmic en què està enfonsat. Esperem que aquest sigui un període
en què PSC i CiU demostrin fins a quin punt estan disposats a corregir la seva política
que ens va portar al desastre econòmic i urbanístic. Ara tenen l’oportunitat i l’obligació de
fer-ho, i nosaltres el deure de donar-los una nova oportunitat. Però estarem vigilants i
atents sobre la direcció que prenguin els esforços que hem realitzat per part de tot l'equip
de govern que ara es trenca.
Hem après durant aquest període algunes coses que haurem de corregir, ara que el GIC
es consolida com l'única alternativa viable per a Collbató. No fem del nostre programa un
dogma de fe, ni pretenem tenir la veritat absoluta; simplement pretenem ser una
alternativa que aspira a ser majoritària.
No sabem el preu que haurà de pagar el proper govern a canvi de l'alcaldia, perquè el nou
pacte de govern s'ha fet d'amagat i amb criteris excloents. Esperem que el facin públic,
perquè Collbató té dret a conèixer-lo i jutjar-lo, ja que aquest preu el pagarà també tot el
poble.
Agraïm als veïns i veïnes de Collbató la seva comprensió i el seu esforç solidari. Deixem
ara el govern municipal, i ho fem amb les mans netes i amb la consciència tranquil·la
d'haver-nos dedicat a treballar pel poble i no a finançar amb diners públics la nostra
propera campanya electoral. Hem fugit del populisme i dels interessos de partit, potser
perquè el GIC no és un partit polític. Si tornem al govern ho farem amb el mateix criteri. I
des de l'oposició vetllarem pel Collbató que sempre hem defensat. Hem demostrat que
aquest Collbató no és una utopia. És possible.

ENCARA HI SOM A TEMPS

