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Esquerra amb empenta

EDITORIAL

La moció d’ERC en suport a les reivin-
dicacions sindicals de la vaga general 
de setembre va trencar la unitat dels 
socis ICV-PSC al govern municipal. En 
el mateix ple, ICV va amenaçar amb 
canviar el reglament consistorial a 
l’objecte d’evitar mocions enutjoses a 
l’alcalde. El seu portaveu va assegu-
rar que la moció d’en Joan Camps, en 
defensa dels drets laborals i de jubila-
ció dels treballadors, l’haguessin es-
quivat si el reglament fixés els plens 
al final de mes, com passa en altres 
municipis.
Les discrepàncies dels dos socis de 
govern pratenc són més que notòries. 
La columna de novembre del portaveu 
socialista criticava el partidisme i el 
protagonisme desmesurat d’en Tejedor 
des de 1979.  Al desembre, José Gar-
cía  al·ludia a la submissió que aquest 
alcalde vol dels regidors de govern. 
Sense rèdit electoral i amb l’expressió 
del grup socialista emmudida, sobretot 
als plens...val  la pena reeditar aquest 
tipus de govern local? Com deia aquell, 
només per higiene democràtica, són ja 
massa anys amb la mateixa persona 
al mateix seient. Càrrecs municipals, 

pràctiques polítiques i vicis administra-
tius es perllonguen en excés.
En presentar-se El moviment obrer al 
Prat 1917-1978, un portaveu sindica-
lista va deixar palès el buit que al Prat 
patim de la figura del síndic de greuges 
municipal que, en ajuntaments veïns, 
vetlla pels drets de la ciutadania en-
front els excessos de l’administració.  
Disfuncions i presses en assenyalar 
les festes locals de 2011 han compor-
tat errors en el calendari del Delta.
Lluny d’esvair-se la inestabilitat, el ple 
de gener va mostrar noves desavinen-
ces ICV-PSC. El grup de l’alcalde va ser 
favorable a la moció d’Esquerra sobre 
la revisió de Tarifes del Transport Pú-
blic que l’AMT marca anualment molt 
per sobre de l’IPC sense consultar els 
agents socials i econòmics. Els socia-
listes no s’uniren al consens, i es van 
abstenir sense cap explicació. Els dos 
socis de govern van rebutjar la moció 
defensada per l’oposició de crear una 
Escola Municipal de Música a l’antiga 
Escola del Parc. Si bé ICV semblava 
dubtar amb la concreció de la moció 
política, el portaveu del PSC va dema-
nar, d’entrada, la seva retirada. 
Amb la crisi econòmica i el desafecció a 
la política, el repte del govern municipal 

és cóm ser eficient amb menys recursos.
El debat és obert entre els partits polí-
tics de la ciutat. Però, pel què s’escolta 
als plens, els majors grups consistori-
als no estan, de moment, per aquesta 
problemàtica. En canvi, a Esquerra-El 
Prat hem presentat ja diverses propos-
tes per fer més eficient l’Ajuntament, 
com ara la signatura digital, la decla-
ració responsable i les propostes de 
bonificacions fiscals als emprenedors 
o als necessitats extrems, així com 
accelerar els pagaments que l’ajunta-
ment ha de fer als proveïdors. Amb la 
nostra força i la vostra empenta, arriba-
rem a propiciar els canvis que la socie-
tat demana. Per això, cal la implicació 
no només de la gent de la candidatura, 
sinó de tothom, ciutadanes i ciutadans 
del Prat, per empènyer tots a una en la 
mateixa direcció i assolir així els canvis 
que la ciutat necessita.

Amb la nostra força i la 
vostra empenta, arribarem 
a propiciar els canvis que la 
societat demana

JOAN CAMPS
El Prat ens uneix

Comptem amb tu
http://blocs.esquerra.cat/joancamps



L’entrevista

Joan Camps, el vostre regidor

Joan Camps va tornar a ser escollit 
cap de llista d’ERC a les properes 
eleccions municipals el passat 5 de 
novembre del 2010 per unanimitat. 
Nascut al Prat l’any 1956 i membre 
de diverses entitats de la nostra 
ciutat com l’AVV Nucli Antic, Amics 
d’El Prat i Amics de la UNESCO en-
tre altres, ha passat la vida escol-
tant les necessitats de la ciutada-
nia del Prat.
El 2007 ja va encapçalar la candi-
datura i va ser escollit regidor. Du-
rant aquests 4 anys com a portaveu 
del grup municipal, ha representat 
l’esquerra nacional a l’Ajuntament. 
En Joan Camps ha defensat un 
model de ciutat social i territori-
alment equilibrat, defensant un 
urbanisme basat en les necessi-
tats del pratencs i pratenques. Ha 
impulsat propostes per a la millora 
de la defensa del nostre entorn, 
tant ambiental com de les reserves 
naturals.
Ha impulsat mesures de millora de 
l’administració per afavorir l’ac-
tivitat econòmica i la creació de 
llocs de treball, com són l’impuls 
de l’administració electrònica, que 
afavoreix la implantació d’empreses 
modernes a la nostra ciutat.
Ha demanat la revisió de les 
ordenances fiscal i dels processos 
administratius, per simplificar la 
tramitació administrativa i millorar 
els terminis de pagament als prove-
ïdors.
Avui volem repassar amb ell la feina 
feta i la que pensa fer, ara que 
s’acosten les eleccions municipals 
del maig.

Joan, què destacaries de la teva tasca 
com a portaveu d’ERC a l’ajuntament?
Sempre he procurat tenir una actitud 
respectuosa amb la institució i amb 
tots els grups polítics per més allu-
nyades que fossin les posicions. Mai 
l’alcalde m’ha cridat l’atenció, cosa 
que no poden dir alguns portaveus o 
regidors de les altres formacions políti-
ques, i això inclou la del propi equip de 
govern. La política és també pedago-
gia, i els valors democràtics han d’es-
tar per sobre de tot.

Ens pots parlar dels que tu conside-
res els aspectes negatius de l’actual 
mandat?
El desenvolupament urbanístic de la 
ciutat. La zona Seda-Estació porta des 
del 2000 en marxa i encara està en-
callada per una mala tramitació, de 
manera que s’ha hagut de repetir tot 
el procés. Portem quasi 12 anys i ac-
tualment està en fase judicial, ja que 
l’empresa promotora es vol desdir dels 
seus compromisos

Quina repercussió té això per als pra-
tencs i pratenques?
El més important és la paralització de 
la construcció de més de set-cents 
nous habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer. Durant aquests qua-
tre anys no se n’ha fet cap. I això és 
greu, especialment en època de crisi, 

ja que frustra molt les expectatives 
d’emancipació de la gent jove.

Sobre urbanisme, hi ha més temes en 
els que hagis tingut un paper impor-
tant, i fins i tot sovint únic?
En alguns casos m’he quedat sol, per 
exemple defensant que els habitatges 
tinguin un mínim de superfície per ga-
rantir uns estàndards de qualitat ac-
ceptables. Això en contra de la propos-
ta de l’equip de govern de passar de 60 
a 40 m2, amb el suport incondicional 
dels grups de la dreta (CiU i PP) amb 
l’excusa que s’impulsava el sector de 
la construcció. Una modificació amb la 
que, per cert, no s’ha aconseguit fer 
habitatges addicionals.

Encara hi ha més coses d’urbanisme?
Hem sigut els únics en oposar-nos a la 
requalificació d’una part del Prat sud, 
l’ARE Prat Sud, que passava de planta 
i 2 pisos a planta i 4 pisos. Vam ser els 
únics en presentar al·legacions, sense 
èxit. A hores d’ara, però, encara està 

Joan Camps, 
Cap de llista 
d’Esquerra  
Republicana a 
les eleccions del 
22 de maig.

La política és també  
pedagogia i els valors  
democràtics han d’estar  
per sobre de tot



per desenvolupar. Quant a la requalifi-
cació de la zona de la paperera, val a 
dir que fa més de dos anys que s’havia 
d’haver lliurat la proposta de modifica-
ció, i encara estem esperant. 

I d’actuacions positives, que n’hi deu 
haver, que ens pots dir?
Sens dubte la cooperació inter admi-
nistrativa. Fruit de la col·laboració en-
tre la Generalitat i l’ajuntament s’han 
fet, en els anys de govern catalanista 
i d’esquerres, tres llars d’infants amb 
la creació de més de 400 places, dues 
residències —una per a persones amb 
discapacitats i una per a persones 
grans i centre de dia—, i s’han creat 
altres tantes línies d’autobusos urbans 
i interurbans que milloren la connecti-
vitat amb transport públic. Destacaria 
el bus nocturn, amb una assiduïtat de 
20 minuts que ens connecta amb Bar-
celona. Això dissuadeix l’ús del cotxe 
particular, especialment a les nits dels 
caps de setmana.

És fàcil treballar per la ciutat tenint 
grup municipal d’un sol regidor?
He procurat tenir un esperit positiu i de 
col·laboració en benefici de la ciutat, 
donant suport a aquelles propostes 
que encaixaven en el nostre programa i 
ideari. He proposat amb diferents inici-
atives aplicar el nostre programa. Algu-
nes han reeixit i d’altres no han tingut 
el recolzament majoritari. Fer realitat 
les nostres propostes seria més fàcil, 
evidentment, amb més pes i partici-
pant del govern. Però hi havia moltes 
diferències amb l’equip de govern per 
participar-hi. Ho vam explicar al comen-
çament del mandat.

Com veus l’equip de govern?
Crec que amb més de trenta anys go-
vernant ha perdut molt: a l’alcalde, 
per més que digui, li falta il·lusió. Es 
evident. la renovació no ha millorat la 
capacitat política, sinó més aviat al 
contrari. S’han comès errors en coses 
molt senzilles com la convocatòria de 
reunions, així com en afers complexos  
com el procés d’urbanització de la zona 
Seda, que com he dit s’ha hagut de tra-
mitar dues vegades.

Ens parlaves de propostes per portar 
a la pràctica el vostre programa a tra-
vés de diferents iniciatives. Ens ho 
pots explicar?
He presentat més de vint mocions so-
bre aspectes tan diferents com
l’impuls de la participació ciutadana, 
la introducció de l’administració elec-
trònica per millorar l’eficàcia i l’estalvi 

de temps i recursos, l’augment de la 
protecció del nostre entorn natural i 
mediambiental, la defensa de la nos-
tra llengua, cultura i tradicions com el 
correfoc. I també sobre el dret a l’auto-
determinació.

Quina resposta va tenir la vostra mo-
ció en defensa del dret a l’autodeter-
minació?
De fet, sobre el dret a decidir n’he pre-
sentat vàries. Una de suport a l’Ajun-
tament d’Arenys en el tema de la con-
sulta. De la polèmica que va generar al 
ple, en destacaria el to burleta i dubi-
tatiu del portaveu de CiU. Primer va dir 
que si, i després es va rectificar a si 
mateix veient com anava el debat. Una 
llàstima aquesta falta de fermesa, es-
pecialment d’aquells de qui s’espera 
una posició ferma en la defensa dels 
drets nacionals de Catalunya.

Fa poc ERC–El Prat et va tornar a esco-
llir com a cap de llista de la candidatu-
ra republicana a les properes eleccions 
municipals. Com ho encares?
Amb molta il·lusió i amb molta espe-
rança de millorar resultats. Crec que 
calen com a mínim dos mandats per 
poder fer efectiu un treball. Ara hem fet 
arribar millor el nostre projecte de ciu-
tat i hem reforçat la nostra incidència. 
Hem guanyat en confiança i credibilitat. 
I això, a mi en particular i a la secció 
local en general ens omple d’orgull i 
d’esperança. Creiem en el nostre mo-
del de ciutat i estem disposats a por-
tar-lo a terme.

Joan, molta sort, força i compta amb 
nosaltres !!!
Moltes gràcies! Adéu!

Creiem en el nostre model 
de ciutat i estem disposats 
a portar-lo a terme

La participació política és un dels 
pilars bàsics que han caracteritzat 
a l’esquerra independentista en els 
últims anys, sobretot si fem referèn-
cia al nivell municipal.

Fer política des de la base, des del 
municipi, és la millor manera que 
tenim el jovent per construir un 
país i un món millor. Compartim es-
forços, lluites i alegries. Construïm, 
amb aquests valors comuns, un 
castell on tothom tingui el seu pa-
per, sense oblidar-nos que la base, 
la pinya, és la part fonamental que 
ens farà resistir com a col•lectiu. 
Només així podrem fer un castell 
sòlid que arribi ben alt, cap aquella 
societat lliure i justa que volem 
tocar amb la punta dels dits. I Es-
querra i les JERC podem ajudar en 
aquesta fita.

El Racó de les

Compartim 
Futur !!!



esquerra El Prat Esquerra-El Prat de Llobregat
és una publicación d’Esquerra-El Prat de Llobregat C/ Jaume Casanovas, 106-108, Baixos
Direcció i Coordinació: Secretaria d’Imatge i Comunicació (Davant els Jardins Francesc Macià)
Redacció: Casal Francesc Layret d’ERC 08820 El Prat de Llobregat
 Telèfon: 686 830 130
 elprat@esquerra.org
Edita: Fundació Josep Irla www.esquerra.cat/elprat
D.L.: B-45.111-96

Els anys republicans L’agenda d’Esquerra

L’aparició de la Lliga Catalana al Prat (II)
La declaració de principis de la Lliga 
Catalana del Prat, apareguda en ple 
bienni progressista,  pretenia ser un 
programa de renovació política que 
oferia textualment “una exposició de 
reformes i rectificacions que després 
de la trista experiència que estem so-
frint, hauran de contribuir, si ajudem 
a fer-ho triomfar, a restablir la pau po-
lítica, la pau social i la pau religiosa, 
fonaments bàsics de la grandesa de 
nostra terra”. 
Aquell comunicat de novembre de 
1933, que enaltia el catalanisme  
d’Enric Prat de la Riba i titllava de co-
mèdia  les propostes progressistes 
de terra pels pagesos i jubilació pels 
treballadors,  finalitzava fent una cri-
da a “tots els bons ciutadans veïns i 
residents en aquesta floreixent pobla-
ció que simpatitzin i facin seu l’ideari 
de Lliga Catalana, són pregats d’ins-
criure’s, sense espera, en els rengles 
de la nova organització polític; local 
provisional, carrer Ferran Puig..” 
El text duia la signatura mecanogrà-
fica de  24 homes: Josep Codina Pa-
rellada, Jaume Codina Codina, Rafael 
Ferrer Monés, Floro Sigalés Sanfeliu, 
Joan Vilà Dalmau, Agustí Vigo Gibert, 
Feliu Roig Comes, Jaume Vidal Monta-
né, Jaume Sallés Serra, Josep Guile-
ra Molas, Esteve Forgas Codina, Joan 
Puig Codina, Joan Campany Basomba, 
Ramon Roigé Calzada, Pau Monés 
Jané, Eduard Aguinaga Sànchez, Pere 
Serra Amigó, Joan Pi Casas, Joan Ro-
sell Dalmau, Rafael Cabané Vendrell, 
Josep Fernàndez Puig, Pau Piguillem 
Busquets, Joaquim Busquets Pascual 
i Pau Pugés Codina. Aquella tardor, en 
Joan Vilà ocupava l’alcaldia;  Sallés i 
Guilera eren regidors. Josep Codina 
Parellada i altres provenien d’Acció 
Catalana Republicana, partit que ha-
via patit anteriorment diverses escis-
sions, cap a ERC (Carles Pi Sunyer) 
o UDC (Manuel Carrasco Formiguera). 
La incorporació  a la Lliga venia pre-
cedida per l’aprovació d’ACR a la laï-
citat del nou estat,  la Llei del Divorci, 

la secularització dels cementiris i a 
l’aplicació de l’article 26 de la Cons-
titució Republicana que ordenava la 
dissolució de l’ordre religiosa dels 
jesuïtes i dels seus béns. Confessi-
onals pratencs havien recollit signa-
tures el maig de 1931 contra el de-
bat consistorial sobre l’expulsió dels 
jesuïtes. A partir d’aquesta sortida  
de  1933, Acció Catalana Republica-
na fou una fidel aliada de l’Esquerra. 
N’Ignasi Ribas, regidor d’ACR a l’ajun-
tament del Prat des de 1934,   va 
fer sempre costat a l’alcalde electe 
d’ERC, Josep Gibert.

JOSEP CAMPS
Historiador

Adéu, company Montero
El passat dia 12 de desembre del 
2010, ens va deixar el company 
Josep Montero afectat d’una greu 
malaltia. 
Així mateix, ens alegrem que 
pogués rebre, de mans d’en Joan 
Ridao, la medalla als seus 27 
anys de militància el passat 5 de 
novembre del 2010. 

Març 2011
ESQUERRA SURT AL CARRER

Durant aquest març, el nostre 
punt d’informació al carrer serà a:

Dia 04: Av. Montserrat /  
Dr. Gallart Monés (Zonilla)

Dia 18: Estació Renfe

Dia 25: Av. 
Montserrat / 
CAP Ramona 
Via

Horari: De 
18h a 20h

Més informació:  
www.esquerra.cat/elprat

Divendres, 15 d’abril
XXII SOPAR DE LA REPÚBLICA

Aquest any, el convidat serà 
ORIOL AMORÓS (Diputat al Parla-
ment i ex-Secre-
tari d’Immigració) 

Preu: 16 Euros

Reserva al 
686.830.130

Restaurant MAR 
I MUNTANYA

A les 21:30h

Dissabte, 23 d’abril
PER SANT JORDI ESQUERRA 
SURT AL CARRER

Pel dia de 
Sant Jordi, i 
si la llei no 
ens ho impe-
deix, serem 
presents, 
com cada any, venent roses, 
llibres i material divers, a més 
d’oferir-vos informació d’Esquerra-
El Prat.

A la Plaça de la Vila

Des de les 10:00h fins al migdia


