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Aquest 22 de maig,
Comptem amb tu
Fins l’any 2007, al Prat hi havia la possi-
bilitat d’escollir entre el projecte d’una es-
querra institucionalitzada, mancada d’ide-
es noves i de sentit de país, d’una banda; 
i una dreta anti-social i que o bé participa-
va d’un catalanisme de baixa volada, o bé 
directament s’adscrivia a l’espanyolisme 
més ranci.

L’any 2007, l’entrada de Joan Camps a 
l’Ajuntament va acabar amb aquesta situ-
ació. Per primer cop des de la Segona Re-
pública Espanyola, un republicà entrava a 
l’Ajuntament del Prat com a regidor. 

El projecte que encapçala Camps, el pro-
jecte d’Esquerra - El Prat, és el d’un Prat 
renovat, que aposta per un major compro-
mís amb la lluita contra les desigualtats i 
amb la recuperació del sentit de pertinen-
ça i la identitat cultural del Prat. Des de la 
demanda d’inclusió del Delta del Llobregat 
al conveni RAMSAR fins el suport de l’Ajun-
tament del Prat a la darrera vaga general, 
llarga és la llista d’èxits aconseguida per 
Esquerra al servei de la ciutadania del Prat.

El proper 22 de maig, de nou, a Esquerra 
i a la ciutadania del Prat les uneixen un 
mateix interès: El Prat. Tot seguit, expo-
sem les persones que s’ofereixen a repre-
sentar-vos, que estaran al vostre servei i 
les polítiques que impulsarem durant els 
propers quatre anys amb la força que ens 
donin els vots de la ciutadania pratenca.

... el projecte d’Esquerra - El 
Prat, és el d’un Prat renovat, 
que aposta per un major com-
promís amb la lluita contra les 
desigualtats i amb la recupera-
ció del sentit de pertinença i la 
identitat cultural del Prat
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Joan Camps i Boy
54 anys
Llicenciat en Ciències 
Econòmiques i Empresarials

Montserrat Oliva i Penas 
67 anys

Mestressa de casa

Antoni Vilaseca i Gómez 
55 anys

Tècnic d’Automoció

Olga Garro i Tejero
49 anys

Tècnica de Laboratori

Jordi Ibern i Tortosa
45 anys
Tècnic Electricista i Vice-Presi-
dent A. VV. NUCLI ANTIC

David Escrig i Faure
36 anys

Informàtic

Elena Planas i Camps
61 anys
Mestressa de casa i membre 
d’ADISPRAT 

Anna Torres i Aguirre
52 anys

Treballadora Social

Carles Vallés i Suñé
45 anys
Especialista Sanitari i Activista 
Sindical

Xavier Morales i Mateu
23 anys
Estudiant d’Educació Social i 
membre de les JERC

Sergi Morales i Gálvez
23 anys
Llicenciat en Ciències Polítiques
i  monitor Esplai St.Pere i St. Pau  

Elia Romo i Terol
28 anys

Llicenciada en Filologia Àrab

Carme Cuso i Sender
66 anys

Mestressa de casa 
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SUPLENTS:

26.- ILDEFONS FERNÁNDEZ i PITXELL – 39 anys

27.- MERCÈ FENOY i PIÑERO– 66 anys

28.- ARTUR NOVELL i GUSART– 58 anys

29.- Mª TERESA MATEU i FABRÓ– 54 anys

30.- JAVIER SÁEZ i OLANDA– 18 anys



JOAN CAMPS
El Prat ens uneix
Comptem amb tu
www.joancamps.cat

Fina Terol  i Gozalvo
61 anys
Jubilada
Ex-Funcionaria Dep. Justicia 

José A. García Moreno
52 anys

Vice-President DEPANA

David Florejachs i Pérez
45 anys

Taxista

Jordi Castillo i Dagà
68 anys

Representant de Comerç

Pilar Virgili i Compte
64 anys

Mestressa de casa

Núria Hernández i Virgili 
32 anys

Conxita Bordera i Fornes 
59 anys

Perruquera 

Antoni Carnero i Cubel
39 anys

Sindicalista

Juan Herrera i Castillo 
50 anys
Tècnic Manteniment a Fira 
Barcelona

Lluís Pérez i Lozano
25 anys
Professor de Ciències Polítiques 
a la UPF 

Josep Camps i Boy
49 anys

Historiador

Teresa Bastida i Ribó
66 anys
Jubilada
Ex-Directora Gimnàs DELFOS
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Habitatges de Protecció oficial en règim de lloguer
Impulsarem  la construcció de més de 500 habitatges de protec-
ció oficial en règim de lloguer 

Impulsarem el disseny i implementació d’un pla per al desenvo-
lupament del comerç local, basat en: 
- la creació d’iniciatives d’atracció, com a mecanisme per afavorir 
la dinamització i la vitalitat del municipi 
- el foment del consum de producte de proximitat.

Millor connectivitat.
- Millorarem el transport públic de la nostra ciutat connectant-
nos a la xarxa ferroviària de la Generalitat. 
- Prioritzarem l’arribada de la línia 1 del metro a l’actual esta-
ció del tren que actualment te el final a l’estació de l’Hospital de 
Bellvitge.
- Continuarem defensant l’aturada de tots els trens de St. Vicenç 
de Calders i un increment del nombre de trens amb aturada al 
Prat.
- Treballarem per la connexió del Prat amb l’Estació de FGC de 
Sant Boi aprofitant l’existència de l’L78 i augment del servei del 
165

Millorarem la informació i la publicitat local dels concur-
sos públics municipals per incentivar  l’accés de les empre-
ses de la ciutat.

Facilitar i simplificar els tràmits. Millor gestió
- Promourem el fraccionament de l’IBI en quatre pagaments 
- Revisarem les ordenances municipals especialment les 
que tenen relació amb l’activitat economia per simplificar la 
tramitació administrativa.

Aposta pel nostre gran teatre. L’Artesà. Impulsarem la renovació de l’Artesà. 
Cal un nou projecte arquitectònic que respecti veritablement l’edifici i les se-
ves característiques originals, tot adaptant-lo als requeriments actuals amb el 
màxim respecte que es mereix com a teatre històric, únic testimoni conservat 
de l’activitat associativa de fa cent anys, respectant tots els seus valors his-
tòrics i arquitectònics tant exteriors com interiors convertint-lo amb un equipa-
ment cultural de referència al nucli antic de la ciutat.

Eixos programàtics


