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MENTIDES O 
INCOHERÈNCIES?
El Prat, igual que Catalunya, fa un temps que 
està immers en un estat vital molt actiu. La 
societat civil està responent amb norma-
litat, fins i tot, amb la diferència i varietat 
d’opinions davant del procés i de la consulta.
El que no és normal és l’actuació que ha 
tingut l’alcalde del Prat davant aquest 
procés i de la consulta: “nadar i guardar 
la roba”. Aquesta postura és difícil fer-la 
bé, fins i tot, per en Lluís Tejedor que fa 
32 anys que és alcalde del nostre poble. 
ICV signa el Pacte pel Dret a Decidir, el Sr. 
Tejedor és membre de la Taula pel Dret a 
Decidir del Baix Llobregat i, arribat el mo-
ment, no convoca un ple extraordinari per 
aprovar la moció de suport al 9N i ens cita a 
un ple ordinari quan surt de dins la multitud 
que omplia la Plaça de la Vila el passat 30 
de setembre. Aquell dia, com un bon mag, 
va arrancar alguns aplaudiments de la gent.
El 4 d’octubre, el nostre alcalde, va al Palau 
de la Generalitat on el 98% d’ajuntaments 
del país entregaven la moció de l’AMI i 
l’ACM aprovada, majoritàriament, en plens 
extraordinaris i el Sr. Tejedor entrega un 
cartipàs amb l’ordre del dia del ple del dia 
8 d’octubre i un pacte entre ICV, Ciu i PSC 
per aprovar una moció. Moció que no feia 
referència al 9N, que reclama votar dins 
la legalitat espanyola i que no aprofita per 
demanar la retirada del recurs al TC con-
tra el decret signat per convocar el 9N.
Mentides? Incoherència política? Per una 
banda, el Sr. Joan Herrera, coordinador na-
cional ICV, estreny al President de la Genera-
litat per tirar endavant el 9N fins a les últimes 
conseqüències i per altra banda, el Sr. Teje-
dor no és conseqüent amb la línea del seu 
partit i fa el joc al PSC, al PP i a C’s, tots ells 
en contra des d’un inici, de la consulta del 9N.
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tERC-El Prat donem suport a la marxa per una 

sanitat pública i de qualitat
La marxa tindrà lloc el dissabte 15 de novembre a les 10:30 a la Plaça de la 
Vila del Prat fins a l’Hospital del Bellvitge. 

Dilluns 27 d’octubre, en Jordi Ibern, candidat a l’alcaldia per ERC-El Prat a les 
properes municipals, acompanyat per la diputada d’ERC al Parlament de Cata-
lunya, l’Alba Vergés, es van reunir amb representants de la Plataforma Ciuta-
dana en Defensa de la Sanitat, el Sr. Antonio Moreno, i de la Junta de Personal 
de l’Hospital de Bellvitge, el Sr. Ramón Montoya.
En aquesta trobada, es va preparar la propera “Marxa per una Sanitat Pública 
i de Qualitat” que tindrà lloc el proper dissabte 15 de novembre a les 10,30h i 
que farà un recorregut des de la Plaça de la Vila fins a l’Hospital de Bellvitge 
amb tota la ciutadania que ens vulgui acompanyar i allà ens reunirem amb 
usuaris d’altres localitats.
Es vol reclamar la recuperació i iosposició dels recursos humans i materials 
necessaris, la reobertura immediata de totes les instal·lacions tancades dels 
hospitals públics, recuperar els professionals i facultatius de tots els CAP’s i 
aturar les derivacions a centres sanitaris amb ànim de lucre. 
Tu no hi pots faltar! Pratencs i pratenques, totes i tots som ciutadans i usuaris 
de la sanitat pública del nostre país.

Ni transport, ni públic, ni 
de qualitat
Ja fa temps que les queixes i el malestar 
general pel transport públic al Prat són notí-
cia. La poca i irregular freqüència dels auto-
busos i la manca de puntualitat provoquen 
que a les hores punta els vehicles vagin 
plens i més que passatgers semblem sardi-
nes. Fins i tot en algunes ocasions els busos 
no paren perquè ja no hi cap més gent.
La connexió del Prat amb transport públic, 
molt millorable, no és gens comprensible si 
tenim en compte que vivim a 5km de Bar-
celona, en una ciutat de 63.000 habitants i 
que el nostre Ajuntament és un dels ajun-
taments catalans amb més pressupost. 
Tanmateix, la situació s’agreuja si tenim en 
compte que l’alcalde del nostre municipi 
Lluís Tejedor és vicepresident de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona i que no ha fet res 
per intentar resoldre aquest problema.

SEGUEIX-NOS A
www.esquerra.cat/elprat

www.facebook.com/esquerra.elprat

Moment de la trobada, el passat 27 d’octubre no
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Iniciem la campanya pel 9N
Esquerra Republicana del Prat donem el tret de sortida a la campanya pel 9N i re-
clamem a l’Alcalde de la ciutat que posi el màxim de facilitats per fer la consulta 

Vam començar el 23 d’octubre al carrer Frederic Soler amb Avinguda Montserrat, 
fent un acte a peu de carrer per parlar amb la ciutadania del Prat sobre la ne-
cessitat que el 9N tots i totes hem d’anar a votar i, a més, votar Sí - Sí per tal que 
Catalunya esdevingui una república independent.
L’acte ha comptat amb la presència del diputat al Parlament de Catalunya, Pere 
Aragonès, que ha defensat la importància que té la jornada del 9N en l’assoliment 
de la independència i com aquesta pot millorar la vida dels i les catalanes.
D’altra banda, el candidat a l’alcaldia, Jordi Ibern, no només ha encoratjat a 
la ciutadania del Prat a mobilitzar-se pel 9N en favor dels nostres drets demo-
cràtics, sinó que ha demanat a l’Alcalde del Prat, Lluís Tejedor, i al seu equip de 
govern, que donin el màxim de facilitats possibles perquè la ciutadania del Prat 
pugui votar el pròxim 9 de novembre. En cas contrari, ha dit Ibern, estarà malme-
tent el seu compromís amb la democràcia i amb la ciutadania de la seva ciutat. 

ERC-El Prat demana 
tota la col·laboració a 
l’alcalde de cara al nou 
#9N2014
Jordi Ibern sol·licita per escrit a l’alcalde, 
Lluís Tejedor, que faciliti tot tipus de mit-
jans tant tècnics, d’espais electorals i de 
personal pel bon desenvolupament de 
nou #9N2014 

El nostre candidat, Jordi Ibern, va sol·licitar 
a l’alcalde del Prat, via email, que facilités 
tot tipus de mitjans tant tècnics, d’espais 
electorals i de personal pel bon funciona-
ment del nou #9N2014. En aquest mail, 
que trobareu íntegrament al nostre web, 
s’instava a l’alcalde que garantís les con-
dicions necessàries pel bon desenvolupa-
ment de la jornada del proper diumenge. 
No hem rebut cap resposta per part de 
l’executiu local, fet que ens demostra la 
poca implicació  que té Lluís Tejedor amb 
el compromís d’aquest 9N (sumat a la no 
convocatòria del Ple Extraordinari per do-
nar suport a la consulta).  

ERC-El Prat 
denuncia la retirada 
de la marea groga 
de l’ANC i Òmnium 
Cultural per part de 
l’executiu local
L’Ajuntament del Prat, sota la 
responsabilitat del regidor Joa-
quim Bartolomé, ha retirat la 
marea de taques grogues que 
al llarg d’aquests últims dies 
l’ANC havia col·locat en diversos 
punts del Prat. Una vegada més, 
el partit de govern, ICV demos-
tra la seva falta de considera-
ció amb la llibertat d’expressió 
enretirant tot allò que no milita 
amb el seu color polític. La hi-
pocresia que demostra entre el 
seu missatge a nivell nacional i 
en aquells llocs on governa, com 
el Prat, es fa palesa en accions 
com aquesta. 

Decàleg: 
per què votaré el 
9N?
Votaré per dignitat i per exercir 
el dret inapel·lable de la lliure ex-
pressió d’idees i opinions. 

Votaré per respecte als que van 
lluitar i als que lluiten per la re-
pública catalana. 

Votaré per aconseguir un país 
respectuós amb tothom, sigui 
qui sigui i vingui d’on vingui.

Votaré perquè tenim el dret i el 
deure de ser un poble responsa-
ble de les nostres decisions, dels 
encerts i dels errors amb totes 
les conseqüències.

Votaré perquè vull viure amb 
normalitat la meva llengua i la 
meva cultura en un entorn cada 
vegada més divers i conseqüen-
tment més ric i creatiu.

Votaré perquè vull una educació cata-
lana, a tots els nivells, que promogui el 
pensament divers, crític, creatiu i lliure, 
amb un alt nivell d’exigència i de respec-
te per la diversitat.

Votaré per la possibilitat i la il·lusió de 
fer foc nou, de canviar un sistema co-
rrupte, cínic i profundament injust amb 
la part més feble de la població.

Votaré el 9N amb la convicció i l’exigència 
d’una convocatòria d’eleccions imme-
diates, perquè no entenc ni vull entendre 
de tactismes de partit i d’oportunitats 
electorals.

Votaré, em manifestaré, signaré, el 9N i 
tantes vegades com calgui, per demos-
trar al món i als nostres polítics que la 
nostra voluntat de canvi és ferma i que 
no es pot fer callar la veu d’un poble.

Votaré per responsabilitat i perquè en 
tinc moltes ganes!

Núria Sanahuja i Costafreda, 
6 de novembre de 2014
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Jordi Ibern, candidat a l’alcaldia, amb el diputat al Parlament Pere Aragonès. 
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Presentem la moció 
sobre la pobresa 
energètica
La moció rebutjava el recurs d’incons-
titucionalitat presentat pel Govern de 
l’estat al Tribunal Constitucional i insta-
va al Govern Espanyol a retirar el recurs.
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